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�ధన పంచక	 

70 71 72 

��ంతం� ఆ����క �వన��నం� ��ఒక��� ఒక స ష"#న$ట 

ఉం'ందన)*ట. అ-. ఏ01? 34 56 ఒక స7యం 9యగల4, Using 

My Experience J అ4భLM) ఉపNOంP.     

“అ*�! ఇక�డ 	UV వంకర ఉంX, YM) స�9Z! ఇX[ ఇక�డ నడక వంకర\ 

ఉంX, ఇX స� 9]^...! ఇX[ ఈ ల`aం� 4bc ఉంde”, అM లg�M) 

hiట"టం. ఆ నడక4 స�jయ�టం. ఎl mn. 4bc oందర\ 9రpq, 

ఆr *sVల4 tPంచటం. 56 uvwస4, 5 నడక 	ంx6 ఎl నడy� 

5 uvwస� ఒక సzన *రVదర{నం 9యటం, 56 సమస�} వP~న� � 5b 

jy�b\, ఆ సమస�ల4 ప�ష��ంచ�M� J అ4భLM) ఉపNOంచటం, 

ఇl Hand in Hand \ ఉపNగపడpం అంతవర�. ఎవczJ అం., 

U�వం�! అంత60ంP 9యగe�X ఏ��x. ఎవc� �వనం L�� 

��ంచవల�ం�! �5 ఏ0 9యగ}Up	 అం�? ]లభం\ 5b 5 ల`aం 

�� అ�U} �య�M� సల7 సం�Xం� స7యం 9యగ}Upం! 

అర�#ం�? 

అ-. ఎ� � 9��ం? 56 J6 మధ� ‘ఒక బల#న ��cస	’ అ3 t�ం 

ఉంde. అం� �పంచం� ‘��cస	’ అందర� ఉం'ంX. “ఏవం� 34 

సత��-$$M న	�p4”. 34 సత��-$$� సమం\ M4) �d 
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న	�pJ? Physical \ ఒక U�b4 i'"6J)నం�! L�M 

అంత6	ంx 34 ఎవ�  i'"6ం� క�! ఆశ¢�ల5, s	డ , 

కృ¤¥డ , ¦bడ , అమ�Lర  ఎవ§ ¨వ©yలM i'"6ం�4. Physical 

\ 56 approach అ«� U�b\¬, 5b ఎవ�. approach అr�q, ఆ 

శ¢ర U�bM, ఏ ¨L®̄). 5b మన]� i'"6J)q, °ం�±M సమం\ 

hడగe� ���� 5b ఎద\e. ��రణం\ ‘స-శ¢ర U�b’M ¨వం\ 

´�ంచటం అ3 ��సం sవడం µX¶\ కష"·. ఎంxక5? మనl\3 

కనప�¸ం��. మనl\3 ¹జనం 9���.  మనl\3 *�»�p�. 

మనl\3 �ం��, మనl\3 ప�6ం��. మనl\3 సం�sM) కeO 

ఉJ)�. మనl\3 ��]�J)�. ఔJ? ��?        

అ'వంట� �, మన� ¨వం అం� �పల µM) ఆ�చన} ఉJ)-. 

33మం�నం� మM½� sensibility ఉంde �5 Sensitivity ఉండ�డx. 

అర�#ం�? ఏ0± ఈ °ం�±� మధ� .d? .... అం� ���M) ఉపNOంÂe. 

ఏం jy�§, ఆ jÃ  ��JM) 5b ÄÅంÂe, ÄÅంP ఏ0 jr�e? So ఈ 

నడక ఎ'వం±దం� ... మనం ��ంచ�M� �cస అవసర·J, ��? �cస 

�6ంd ��ంచగల*? ��ంచ�	 క�! ‘�cస� సమం\ ¨LM)’ మనం 

´�ంచగల\e. ¨వం అం� అర�ం అX. ¨LM) 34 ఎంత percent � 

Æ]^Lలr�? అం� ... ¨వం ఎÇ È±� ¨వం �x. అర�#ం�? �బ±" 

¨వం అ3 �MM మనం ఎl ´�ంÂలr� అం�? �వJM� ఆ�రం �cస 

ఎl[, అl� ‘�వJM� ఆ�రం ¨వం’ అM ´�ంÂe. ఆ ��-� ¨LM) 



�ాధన పంచకమ�  Page 3 of 324  

మనం Écక�ంచ గeOన� � *�· అX �ధ�ం. �M మనం అl 

Écక�ంÂ* -ప ±వర6 ¨LM)? అంత��-� Écక�ంచ	. 

‘ఊËsOÌ¸ంX ¨LM) hడకÌ.’. ఊËsOÌ¸ందM hÂ*? 

¨LM) ద�{ంచకÌ. 34 \eÍల~�4, ��ంచ�4 అ3 ��-�క mÎ�*? 

ÏÐx. Question mark, big Question mark. ¨వం అం� ఏ0టం�? Ïeయx 

�బ±", మన6 ÏeయM abstract form ల5) Æ]Ön� భగవం¸M ×p� 

i�"�	. అం.క�! $ల�ం 4ంP మన6 3� Ø ఉం�� క�! ¨వం అం� 

ఐx 	×}ం�-. పX 9¸}ం�-. ఎ )ర�ల ఆÚ�} ధ����. 

x¤"ల4 ¦Û���. ఇl ÜsÝక పదÞ�� మనం Ï}]6న) ¨వ· ¨వం. 

త� �x అంx� ఏ� ! ఆ ßధ� త� �x. $ల�ం వర6 56 ఊÅం9 శ�� 

�x �బ±", ఆ రక#న ßధJ ��నం� 56  ¨LM) అంXÂ�, �M 

పద7� సంవతàs} �±న త�Lత 56 ఆ శ�� వP~ం� s��? 56 

సcయం áXÞ వP~ంX, 56 Écయ ఇâ"-â"} పM9]�J)-. అ5) 

పM9]�J)r ��? అ5) $\3 ఉన)� � 5 �వనం È�~ Mర¥r} 5b 

Æ]^గeOన� �, 5 áXÞశ�� ã��\ �క�ంPన�» క�! పద7¬ళ�Ö� å. 

వÂ~q, అ� � 5 Écయకర�. 5 కs�4�రం 5 ��తం న�]�ంX. పద7¬ళ� 

�పల 5 తe»దంæల కర� అ4భ�ంచ�M� 5b న���b. �బ±" çధ0కం\ 

56 Ïereàన అంశం ఏ0±� �? *నవ �వనèe ఎlఉంÇ Ïere. 

ఏ సమయం� *నb� ఎl నడపబ�¸J)�? అస} *నb�� 

ఇM)కâ"} ఎక��4ంP వ]�J)-? ఇM)సమస�} ఎక�డ4ంP వ]�J)-? 
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అత4 ^�^6ంd3 వ9~]�J)-. �పంచం� సమస�} 

^�63L�J)d? ఎవరJ)? ఎవcé ��. కâ"} ^�63 L�J)d? 

��. �M L� ^రక3 అM) ర�ల కâ"}, సమస�} L� ��తం� 

´�}»¸J)-. తట��]�J)-. అం.J ��? êట"êద± కష"ం ఏ0±? 

ఈ ë�పంచం�, � ìL�/ìమ�  తప  ఎవ© నచ~��? 750 ^ట» 

మంX�? �x క�! �5 ï¬ ఎంx6? �ðñత. ఆ.. అX ఎవ� ñ��? s� 

i±"bంX అJ)L ��? ఎవ� ñ�� అస}? కర�3ప ±� sయటం అ3X 

వP~ం� s��? �బ±" కర� ఎవ�? 33. ఎవ� s]6J)�? 33 

s]6J)4. ఎవర4భ�ంÂe? 33 అ4భ�ంÂe. ఎవ� ప�ష��ంÂe? 

33 ప�ష��ంÂe. అర�#ం�? అం� ఈ J}U Mర¥rలM మనం స�\V 

కర�tòM� ప'"^Le. కర���Þంతం అం� ఏ0టr�? అస} 

కర���Þంత· ��ంతం� êట"êద± yఠం. అం.క�! కర���Þంతం 

jప 6ంd, అ4భవvwనం� Mâ�మకర� అ3X �6ంd, మన6 

	ంద�U} పడpr? పడb గ�. 5b ఏ ఉప�శ#J Æ]^, 5b ఏ 

ఉyసన అ-J j-�. 5b ఏ రక#న �ధJ j-�. çధ0క#న అరôత 

4�c0 �ðంÂe? ‘Mâ�మకర�’4 �ðంÂe. ‘Mâ�మకర�’ అం� ఏ0±? 

కర�6 అÆతం\ ఉం�, కర� 9యగలగటం. అం.క�! భగవం¸� భగవYVత� 

కర�Nగం� స ష"ం\ jy �. �ంఖ�Nగం jప \3 కర�Nగం jy �. 

�ంఖ�Nగం� ఏ0jy �? 	ంx అ�öన �âదNగ·నం� 

�ధ6లంద��. �b� దగVర6 ఎంx6 వ���? L��q కâ"÷Â~యM, 
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�b� దగVర6 వ���. అం.క�! J6 ]ఖం వP~ంX �bd! అM �b� 

దగVర6 వ9~L�J)d? ఎవడJ)? ఎవcé ��. �బ±" 

అ�öన�âదNగం�� వ��� అంp�d. వø� ఏ U��J 5�ం 

jy లr� అం�,  4mcవ� first? ఈ xః×} అ4భ�]�న)L�� 4�cJ? 

‘33’ అం�L ��? ఎంxకM? J xః×�\ 56 jË ంX ఇప ±��! 

ఇంత� ఈ xః×} అ4భ�]�న)X ఎవ�? 33 అం'J)L, ��? xః×} 

అ4భ�ంPంX 3నం� ఎవs ‘34’? శ¢ర*? çణ*? మన�? xఃఖం 

�M�? ]ఖం �M�? శ¢sM� ]ఖం ఉం� ��? ఉంX, çúM� ]ఖం 

ఉం� ��? ఉంX. ఎంxకM? ‘çణబంధనం’ (ఊË� üగi�.) 9�hø� 

Ï}]�ంX. ]ఖþ xఃఖþ? అం.J ��! హ�ø� Ï}]�ంX. అX 

ఎంతøప±� ఎl µ'"6ం'ంÇ, పÛవల� P6�6ం� ఎl 

µ'"6ం'ంÇ? ఎl త4)6ం'ంÇ? 9ప ఒ��న ప�. ఎl 

త4)6ం'ంÇ? ఆ అ4భవం అ� � Ï}]�ంX. అంx� హఠం 9యమM 

jÃ X. ఒక��రJ) ‘హఠం’ 9� hø�, ఆ çణం �}వ Ï}]�ంX. అం.క�! 

�బ±" ఇ� � çúM� ]ఖxః×} ఉJ)r �L? ఉJ)-. మన]� 

]ఖం xఃఖం ఉం� ��? ఉJ)-. �బ±" ]ఖం xఃఖం అ3� ఇ� � �MM 

ఆవ�ంP ఉJ)-? శ¢sM), çúM) మ�Ú మన]M. ఈ ��ం±M 

ఆవ�ంP ఉJ)-. ఇ� � ]ఖxః×} J6J)r? ఈ �é 33J? ఈ 

�é �క �¬ ఉJ)J? ఈ �é �క ��\ 34J)4 అన)� �, J6 

]ఖxః×} ఉJ)r, �L? �b.  ఉJ)య3\ ఇప ± �క 
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êరi'"6J)b. ఇప ± వర6 ��ంPన ��తం� ఎl ఉJ)4? ఈ 34 ఏ 

34? (ఏ 34 Ì-ంX అం�... ) Jమ©yల� కe� ఉన) 344 

Ì�'"^గ}Up� ఎవzJ, అం.క�! Jమ©yల� కe� ఉన) 34, 

34 s	�/Éత4, 34 ఫlJ L� అ$�-/అ*�-M, 34 ఫlJ L� 

´ర�M ఇవ5) ఈ address ల5) Jమ©yత�కం. అం.క�! ‘Jమ©yత�కం’ 

అస} Ì¸ం�? అస} Ìవడం అ3X �ధ�*? ఎంxకం� Ìవడం అ3X 

�ధ�మM M©Ëతం అ-. తప  4bc �య�)ంచ�b. ఎl? �*ణ	 

Ïere. అన)ం �ం� ఆకe Æ�¸ం� Æర�? Æ�¸ంX. ఎl Ï}]? 

�*ణం. అ4భవ �*ణం ఉంX. y����\ 	ī� ఏ��\ నల	 ఏ�»\ 

అన)ం �ం'J)4. ఆకe Æ��ంX. అ4భవ �*ణ	న)X మన దగVర. అం� 

ఆ�ర�ల �*ú} మన6 �దం jË ంX. ష
 �*úల4 M©ËంPంX. 

ఉపMష¸�}�M, �హ�tò}�M భగవYVత �M (���న�rM)) 

అధ�యనం jr�లం�, 56 సzన vwనం sLe అం�, ఒక ఆ� �*úల 

ఆ�రం\ 56 M©Ëతం �Le. �*ణ ãరcకం\ M©Ëతం అ-న� �, 

�M� stability ఉం'ంX. ��రతcం ఉం'ంX. \e� idea ఉన)దం�. ఒక ..... 

idea. 34 Mన)s కల� ఎవ°�" ఎ�� వÂ~నం�. అ-. ఏమం�� ఇ� �? 

కల� ఎవ§ ఎ��. ఏ0టట, అX Lస��కం �x క�! ఎl jy �? కల 

అLస�వమ3 �*úM) ఒ� 6M �దJ)�. అం.J ��? ఇల� 9]�న)X 

Lస�వమM ఒక �*úM) Écక�ంÂb. అ4భవం ఉంX �బ±". కల� �d 

అ4భవం ��? మన6. L����\ ఎవ°�" అX �d అ4భవ �*ణ·\, 
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అ4భవ �*úM) Écక�ంPన� � �డవస�ల� ఉం'ం� ఉండటం �� 

అX? ఉం'ంX\. మ� L� అ4భLM) 4mcంx6 ఒ� ^�x? L� 

ఎ��� కల�, ఇల� �MM �దం'J)b. ఎంxకM? అX Lస��క అ4ë� 

�దM. �M అక�డ మ కe త అ4ë�� �నr�d �� L�? అr��. 

Lడ4ë� jం��. �®)ంx6 �దం'J)ం మ� మనం. అన�డxక� 

�క���రం. �బ±", అ4*న �*ణం �M, అ4ë� �*ణం �M,......... 

           

అర�#ం�?... ��కం. ��చJ �ల#న'వం±, �చ`ú �ల#న'వం± 

�*ణం �M, �Âరణ 9ø�3 Ï}]�ంX. µM) అ4*న ©పం� Ï}]�ంX, 

µM) అ4భవ ©పం� Ï}]�ంX. µM) tచన ©పం� Ï}]�ంX. అం� 

అర�ం ఏ0±? ఒక� � ఏమ463L�� ? Äహణం వP~న� � ఎవ§ ఒక 

ÄహêP~ ఈ చం��M �ం���, t���M �ం���, అ463L�. 

�M అ� � ఆ §��»3 ‘వsహ0Å��’ ఏమM jy �? Ä7� ఒ� 

సరళ¬ఖ�ద6 వP~న� �, ఒక�Mµక± అడ �	 వP~న� � Äహú} 

ఏర �¸J)-. �M ఆయన jË ంX అ� �వzJ ప±"ం�6J)s? �x. 

ఎంxకM? అప ±� ఈ రక#న Lదన� అంద� 	MOÌÚJ)�. 

అంxవల» ఆయన jË న'వం± science M ప±"ం�^�కÌr�. తsc� 

�లం� �స��w} jy �. ఇ� � మన�వzJ Ëల»L�� 4bc చం��M 

s�b �ం��డM j� , ఏమం��? * *�"� �� �»]� 

jy �. 5�ం� Ïeయ� ఆ*�ం. ఎవ� ఎవ�5 �ంగటం �x, మనం 
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ఇక��4ంP høట� � t��� చం�� ë0 ఒ� �� �� వP~న� �, 

ఒక�M� ఒక± అడ �ం వP~న� �, అX కనపడ6ంd Ì¸ంX. అం.�M 

ఎవ� ఎవ�5 0ంగటం �x. అర�#ం� -� �, �బ±" ఈ ఆ� 

ర��న'వం± �*ణãరcకం\ vwనం M©Ëత#న� � �M� స ష"త 

ఉం'ంX. అl ¨వం M©Ëతం అLcలట.        

¨వం అం� ఊహ �x. ఊÅంచటం �x. ఎక�� ఆ�శం అవత}J)�, 

�6ంఠం� ఉJ)�, �lసం� ఉJ)డM ���ల� చxb^వడ� �x. 

56 అ4*న �*ణం� �M అ4భవ �*ణం� �M, �Âరú 

�*ణం� �M tచన �*ణం� �M ��క �*ణం� �M ఇlం± 

�*ణ©ప పదÞ�� ఇX M©Ëతం అb¸ంX. ఆ రక#న ప�úమం 

5µ9~r�e. $ల�ం Ì-ం� Ì�� 5�� �? Ì-ంX. ఎl 

j��J)�? ప�úమం jం�4 34. $ల���� 4ంP ఇ� �న) ���� 

ప�úమం jం�4. ఆ అ4భవ	న)X J దగVర. ఇ� � ప�úమం 

ãర�-Ì-న అ4భవ	 �d ఉంX. °ం� ఉJ)r ��? ఈ °ం�±M 

�¢� �]6M h�4. hø� ఏ#-�ంX? 34 J $ల�ం 4ంP ప�úమం 

jం�4. $ల�ం న4) వX��ంX, అM స ష"ం\ Mర¥యం\ jప గe� సమర�త 

ఇ� � వP~ం�, s��? �బ±" ¨వం అం�? సమరÞత ©పం� �d ఉంX. 

ఔJ ��? �బ±", ష
 �*ణ	} �స� �*ణం ఎl అ-. ఉంÇ, ఆ ష
 

�*ణ	ల ఆ�రం\ L±3 ష�»ంగ	} అM�d అం��. 

ఉపMష¸�ల4 అర�ం 9]^Lలం�, ఆ ష�»ంగ	ల4 ఆ�రం 9]6M 
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అధ�యనం jr�e. అం� �హ�	J)�, �x ¨వ	J)�. అంద© 

న	�¸J)�. Ïe�నL� న	�¸J)�, ÏeయML� �d 

న	�¸J)�. M©ËంచగలL? M©Ëంచ�	. ఎంxకM? ఆ సమరÞత �x 

�బ±".       

¨వం అం� ఏ0టr�? ఏX ¨వం �Ç 4bc jü., ఫలJX ¨వం �దM 

jü.,........ .34 అ5) ¨వం అ3 అం'J)నం�. \e ¨వం, ë0 ¨వం, M�  

¨వం, 5� ¨వం, ఆ�శం ¨వం. పంచëp} ¨వ·,  ఎంx6�x? అl� 

అ�~]�J)ం క�! LÚ�b�, అO)�b�, వ�ణ�b�, ë�వత, 

ఆ��M� �వత ఉం�? ఉంX. ‘ఓం�రం’. ఆ��M� ¨వం ఎవ�? శబ¶ తJ��  

ఓం�రం అ3 తJ��. అంద© ఉy�ం9 ఆ ఓం�ర· �కÌ. ఏ మం�� 

�x, ఔJ ��? ఏ శబÞ	 �x. ఏ అ`ర	 �x. �బ±" మనం 

పంచëpల4 ¨వం\3 ఉy�]�J)ం.  

¨వం అం� ఏ0±? 5� ల`ú} ఉJ)N, 5b అధ�యనం 9]6ం�, �M� 

వ��¬కం ¨వం. ‘ఇX ¨వం’ అM jప క�¬»x. అర�#ం�? 5� ల`ú}J)N 

êట"êదట s]^, �M� వ��¬�} s-. sø� ఏ#ంX? ఆ వ��¬క 

ల`úల5) ¨వ·, J6 �cర�ం ఉంX, ఉం� ��? �bడJ)క ఉండక తప x. 

శ¢రం ధ�ంÂక �cర�ం �6ంd శ¢రం నడవx. అbJ ��? J6 �cర�ం 

ఉంX, ¨LM�? �cర�ం �x. M�cర�ం. అం.J ��? J6 ఫlJ ]ఖం 

xఃఖం ఉJ)-. ¨LM� ]ఖxః×} �b, J6 జననమరú} ఉJ)-. 
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¨LM� జననమరú} �b, ఇక��0 s��q, ïటM)±� వ��¬క ల`ú} 

ఏ�. bJ)N, అ� ¨LM6న) ల`ణ	}. ఇ� � 4bc ¨LM) 

Ï}]6J)L, ��? M©పణ ఎl? M4) 5b Ï}]6ం� తప , ¨LM) 

Mర¥-ంచ�b, ఎంxకMట M4) 4bc Mర¥-ø�, 5 Mర¥rM� ఏ ల`úల4 

Écక�ంÂq, త! వ��¬�ల4 క4క 5b "ందగeOన� � ¨వం 

M©Ëత#ంX. �బ±" ��ంతం స ష"ం\ já¸ంX. êట"êదట 4�cం 

jr�లr�? “M4) 4bc Ï}]^’’, ఎంx6 Ï}]^Le? 5 

వ��¬�లM ¨వం\ i�"ం అక�డ, అX �*ణం. J�X ఉందం�, ¨LM� అX 

�దం�. 34 కx}pనం�, ¨వం కదలదం�. 34 *�»�pనం�. ¨వం 

*�»డదం�. 34 భయపడpనం�, ¨వం భయపడదం�. 

అభrM)]�ందం�. 34 వseవc�నం�, ¨వం వse]�ందం�. 34 

అ4ÄÅంచ�నం�, ¨వం అ4ÄÅ]�ందం�. �బ±" 56 ఎM) ల`ú} sø�, 

అM) ల`úల� త! వ��¬కం, ¨వల`ణం. �బ±" M4) 4bc అధ�యనం 

9యవల�న అవసరం ఉం�, ��? ఇ� �? Âl very essential.  ఇప ± 

వర6 ఏం 9�ం మ� మనం? న4) తప  0Oeన L±M  అM)±5 అధ�యనం 

9�	, అం� ఎl\? Ëల»L� ఆ�^Le అం� ఆట#మ� �Le, 

ఆట#మ�� ]ఖం ఉం�? Ëల»L�� ]ఖం ఉం�? #మ��6ంd ]ఖ 

పడగలd? �x\, ఏ�]�J)�\, అbJ ��? #మ�M L� అ�\డం�, 

ఆ #మ� మనం ఇవc�దం�, ఏం 9��� Lడ� �? ఏ����, ఏ�]�J)d? 

]$]�J)d? $7�M� hø� ఏ�]�J)�, �పల *న�కం\ hø�,  
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ఆట#మ�� ఆ�]�J)�. *న�కం\3þ ఆట#మ�4 అ4భ�]�J)�. 

�M $హ�ం� ఆ #మ� ల%ంచ�దM ఏ�]�J)�, ఎంx6 $హ�ం� 

ల%ంÂe? *న�కం\ అ4భ�ం9�న� � సం�½ంP ఊ�^వ�~\? 

అక��� సంతృË� jం&�~\, అl సంతృË� jంXనట»-., కల� ఎవ°�" 

ఎ��న� � �d సంతృË� jంXన�»\, కల� ఏ4U ఎ��డం�, 

సం�½ంÂ�, ఆ సం�షం�, అl ఉం�Ìవ�~\, ఇల� �d ఏ4U 

ఎ��లM ఎంx6 అ4^Le? అం� ఎక�� ఇంx� �eక ఉంX, అం� 

కల� అ4భ�ంPన �MకJ) శ¢రం� అ4భ�ంPనX ఎ6�వ, ఏ0± ఆ 

ఎ6�వ? ‘Uణం’ అర�#ం�? మన] �M� తrzంX? Uúల� తrzంX, 

అ-. ఆ Uణం M4) '¬Ë]�ంX. �షrM) ఎవ� '¬Ë]�J)�? Uణం 

'¬Ë]�ంX, �M Uణం� �షయం ఉం�? �x. సతcUణం� �షయం �x. 

ర(Uణం� �షయం �x. తþUణం� �d �షయం �x. �షr} 

ఎంx� ఉJ)- మ�? �షrల5) 5 vwప��» ఉJ)-. ఇంxకM �� 

ఒక�వ��� ��pM� �d %న)%న)ం\ ఉం'ంX అన)*ట! 56న) �షయం 

J6 �x, J6న) �షయం 56 �x. 56న) �వనం J6 �x, J6న) 

�వనం 56 �x. ఎl తrర-�ంX మన �వనం ఇ� �? 5 vwప��»ంP 

తrzంX. 4bc ��Ø3 ఒక group of memories � ��"b. ఆ group of 

memories �4ం9 ఒµ�క�1 తrరbØ వÂ~-. ఇం�0 జ�OంX? 

�þ¢� add అb¸J)-, yత� Ì¸J)-. µత�� తr)¸J)-. 

yత� ఎక�డ� Ì¸J)-? µ3)þ U��6sM దశ6 Ìr-. µ3)þ 
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అవసరం అ46న)� U*�9~ దశ� ఉJ)-. µM) మ¢ pv\ ఉJ)-. 

µM) ready, ready waken up, ఇ� � అంx$'� ఉJ)-. అbJ��? 

అం� vwప�el ��´\}\ ఉJ)r ��? అl� మనం 9ø 

�షr} �d, $ల� ,వన -*ర వృ�Þy�ల4 అ4స�ంP ����\ 

ఉJ)r, �L? $ల�ం� $ల� �షr}, ,వనం� ,వన �షr}, 

-*రం� -*ర �షr}, వృ�Þప�ం� వృ�Þప� �షr}, ఏ ��J 

గమMంచం�, ఆr �వన��JM) అ4స�ంP ఆ �షrల .క� వ���కరణ 

*�Ì¸ంX. ఆకe, M/} �షయ·J? అం� L±M �షయం\ hడం, 

అవసరం అ3 ×p� ���ం. అం�, అవసs} �షr} �L? �షr�, 

అస} �షయం�MX ఈ సృ½"� ఏ¨J ఉం�? ఎంxకMట? �షయం అం� 

ఏ0టస}? ఇం0య	} ఉపNOంP Ï}]^గeOనX, ఇం0య	} 

ఉపNOంP అ4భ�ంచ గeOనX ఏ¨న1 అX �షయ·! ఇX �దం jË న 

ఉపMష¸� jË న Mరcచనం. 4bc ఇం0rM) ఉపNOంP Ï}]6J), 

4bc ఇం0rలM ఉపNOంP క4క అ4భ�ంPJ అX �షయ·. ఈ 

�షrల5) ఎక�డ4ం2 తrzJ-? vwప�ల4ం9 వÂ~-. ఆ vwప�� 

ఈ �షr}, ఇ� �M9త న�పబ�¸J)-? Uణం9త 

న�పబ�¸J)-. �బ±" ఏ �ధJ �d, 4bc ఇం0rల4 

ఉపNOంచ6ంd 9యగలL? 9య�b. ఏ �ధన6 �ధ�ం ఉందం�? �� 

�ధన6 ఒక �ధ�ం ఉం'ం� ఉండ�? ఉం'ంX\. �ధ�ం �షయ·J? 

�ధ�ం �షయం\ �x. ఎl[ jy�4. ఆక��ంX, అన)ం �J)b, సంతృË� 
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jం�b, సంతృË� jంద�M� ఏ¨J ఇం0rM) ఉపNOంÂL? ఆకeM 

Æర~�M� ఇం0rM) ఉపNOంÂb, అక�డ రస3ం0యం అ3 J}క4 

ఉపNOంP �J)b, �న)� � $3 ఉJ)b, అ-. ఉ�  $UందJ)b, 

�రం $UందJ)b, షæ�} $\3 ఉJ)- అJ)b. �3�b, �న) 

తscత final stage ఎక��� 9sb? ఇహ Âలం�, J6 సంతృË� jంXంX, ఇక 

Jకక�¬»x అJ)b. అJ)L ��? ఇక Jకవసరం �x అన)� � ఆకe 

ఉం�? �x. అవసరం �x. అవసరం �దన)� � �షయం ఉం�? �షయం 

�d �x. అవసరం �దన)� � �షయం ఉం'ం�? ఉండటం �x\, ఏ 

�షయ#J Écక�ంచం�, అవసరం ఉంX అన)� � ఏ#ంX? ఆ �షయం 

బ�� ఉంX, అవసరం �x అన)� �? 5� �షయం �x, అవసరం 

�దన)� � ఏ ����� 9�Ìr�? సంతృప� ���� 9�Ìrb. అం� ఇక 

further add 9య�M� ఏ0 0గ�»x. అర�#ం�? స	/ం ఎ� é ఒ� 

హx¶ వర6 ఉంX, mన��Ìx 	ంx6sx. అర�#ం�? అథL, Ì-న'» 

కMËంPJ �øàప±�  	ంx6 వ9~]�ంX. ఎంత 	ంx6 వ]�ంX?  

ఎక�డవర6 ఉన)Ç అక��� వ]�ంX. అంతకం� 	ంx6 sx, అథL, 

¸44 వP~న� � 	ంx6 వP~న'" కMËంPJ, మరl ఎక��ంÇ 

అక�� ఉం'ంX. �ప¢త�ం� తప  0Oeన అం��» ఉన)� � jeయeకట" 

�'�ం�? �టటం �x. �బ±", ఎ� � సంతృప�ం\ ఉం� ��? మ� 

ఇM) నx} mn» క}]�J)- క�! �M�మJ) ఉ�  తOVÌ-ం�? 

తగV�x\...! మ� ఇM) �ల ల`ల సంవతàsల 4ంP 5�� ఆ�� అbØ3 
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ఉJ)-, నx} �వÅt�3 ఉJ)-, మరl mn» స	/ం� క}t�3 

ఉJ)-. ఏ#J స	/ం� ఉ� � .d వP~ం�? మ� 5ళ»5) ఎక�4ంP 

వP~న�? ఆ స	/ం�Mం9 వÂ~-. ఏమJ) మ� �M సంతృప� ���� 

*�  వP~ం�? s�x అం� అర�ం ఏ0±? 4bc �M�4ంP Æ�J 

మరl కeËJ *� sM ��� ఏ¨. ఉం& �MM సంతృË� అం'J)ం. 

ఇ� � మన� అX ఉం� ��? ఉంX �బ�"\ ఆకe ��ంX. అన)ం �J)ం, 

సంతృË� jం�ం. అం� ఆకe��న ���� అసంతృË� ఉంX. ఆ7రం ��న 

త�Lత మరl సమp���� వP~ంX. �బ±" సమp���� �d ఎ� � 

ఏ	ం5ంX? సంతృప���� ఉం'ంX. సంతృప���� ఉన)� � ��రం\ ఉJ)L? 

అసంతృప���� � ఉన)� � ��రం\ ఉJ)L? సంతృప����� ఉన)� � ��రం\ 

ఉం�b natural \...          

   

అం.J ��? M/Ìrవం�, 7-\ M/Ìrb! 6x¶న �Âb, 

ఉpàహం\ �ÂL ��? అ� కలతM/ Ìrb, ఏ �రణం9తJ స¬, 

ఉదయం disturb అ-Ì-ం� అవc��? ఏమJ)�? ఏ0± అl 

ఉJ)రం� అం�, s స�\ M/ పట"�దం�, అJ)b. అం� M/� �d ఏ0 

జ�U�ంX.  ఆ సంతృప����« జ�U¸ంX. అం.J��! �ల6వ� 

�షయ©పం� అసంతృప���. ఏర �¸ంX. Æర~బ�న� � సంతృప���� 

ఏర �¸ంX. మ� సంతృప���� ఎ� é ఉం5ం�? మరl అసంతృప���� 

ఏర �¸ం�? మరl అసంతృË� ఏర �Ø3 ఉంXక�! మ� ఎంx6 ఇX 
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ఎప � సంతృప����� ఉండటం �x? YM� �రణం, మన]M �డ�*, 

çúM) �డ�*, శ¢sM) �డ�* �� ��±M కeË �డ�*? 

ఇ���x ̈ LMX అం�*? 5 సంతృË�� అసంతృË� ̈ వం �రణ*? �రణం 

�దJ)వ4^? కర�ఫల��త ఎవ�? ¨వ	. కర�ఫల��త«þ ¨వ	, 

మ� కర� ఎవ�?5b. అర�#ం�? 5 కర�ఫల· 5 సంతృË� అసంతృË�. �¬ ఏ� 

�b. కర�ఫలం�3 సంతృË� అసంతృË� °ం� ఉJ)-. ఈ కర�ఫలం 

అ4భ�]�న)X ఎవ�? 5b(¹క�). కర� ఫల���� అ4భ�]�న)���� ఎక�డ 

ఉJ)b 5b? ఆ కర�« ఈ ¹క� అr��. ¹క�\ ఉన)� � ఈ సంతృË�M 

అసంతృË�M అ4భ�]�J)�, ఈ సంతృË�� అసంతృË�� �రణం ఎవ�? అM ఈ 

¹క�� �శ) వP~ంX. 33 �రణ*? ¨వం �రణ*? 33 �రణ*ం�J? 

కర�ఫల��త అ-న ఈశc��� భంగం వP~ంX. ఈశc�� �6ంd కర�ఫలం 

çË�ంచx 56. ఎంxకM? సృ½"� ఉన) �bల� అంద�� �d4, ఆr ]ఖ 

xఃఖ ¹గ అ4భLM) ఇ9~L�వ� L� ఈశc��. ఆయన ఏ ��Þంp®̄)J 

ఏ శ��J L�^వ�~4 \క! �M కర�ఫల��త ఎవ�? ఈశc��. కర� 

ఎవ�? 34. కర�9]�న)X ఎవ�? 33. అ4భ�]�న)X ఎవ�? అX�d 33. 

మ� J� సంతృË� అసంతృË� ఎక��4ంP ఏర �¸J)-? ��తం అంp 

మనం �M�7 " ��UØ ఉం�ం? సంతృË� అసంతృË�. అం. �±"ంX 

êద} Ì« వర6 ఏ¨J ఒక పM 9�మం� ఒ� పM 9�	 నన)�O., 

ఇM) ప4} jయ��x. in» 9]6J)నం�, Ëల»e) కJ)నం�, iంÂనం�, 

L�� అంత అr�రం�, ï�� ఇంత అr�రం�, Lళ»� మÎ� in» 9�నం�, 
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Lళ�ంతఅr�రం�, ï�� ఇంత అr�రం�, ఇM) ప4} 4bc ఏక�b 

i±"J? ఈ ప4లM)ం± mన�ల ఏ	ంX? సంతృË� అసంతృË�. ఇX 9ø� 

సంతృË�కరం\ ఉJ)నం�. ఇX 9యకÌ. అసంతృË�కరం\ ఉJ)నం�. అX 

9ø� $Uం'ంX, అవసరం అసంతృË�, పM9యడం సంతృË�. ఇX ఒక ప3\...! 

అX ఏ ©పం� ఉJ) అX ఒక ప3. �బ±" 5�పల Uణం ఉంX, 5�పల 

vwప�}J)-, 5�పల �షr}J)-. ఈ �� సమరÞత} ఉJ)r 

�L? �� అసమరÞత} �b. అ� 5 సమరÞత}, 5 వ���తc	 �క 5 

సc´వ	 అం� ఏ0±? 5� ఉన) Uణబలం, 5� ఉన)'వం± vwప�ల శ�� 

బలం, 5� ఉన)'వం± �షrల .క� బల	, ఈ �� బlల5) కeË. 

5 సc´వం అ-�ంX. అం.! 5 సc´వం అం� Mరcచనం ఏ0టr� అం�. 

న4) 34 Ï}]^వటం అం� J సc´LM) 34 Ï}]^వటం. �¬ ఏ� 

�x. J సc´LM) గ4క 34 Ï}]6న)8 ¯»., 39క �శ) అ�గగల4 

Lళ�M. 34: సc´వ· 3J? సc´వం �6ంd ��\ ఉJ)J? అస} 

సc´వ· Ïeయ6ంd 3®వ§ అడగగలJ? అస} అడగ�4. 34 ఆ�63 

దశ�, ఆట#మ�ల� ఆ�63 దశ� 5 సc´వ· 4Lc అం� ఏమం��? 

అస} సc´వ· J6 Ïeయx. సc´వం ఎ� � Ï}]�ంX. ఒక y���� 

ఒక 	ī� ఏ�� వ9~ప ±� Ï}]�ంX. పద7¬�� ప; ¶M0X ఏళ»��d 

Ïeయx. ఎంxకM character building complete �l అప ±�. 4<cక 

��-� వP~ తe» తం= అ3 $ధ�త Écక�ంP, Ëల»e) iం9ప ±� 56 వ���తcం 

అం� ఏ05, సc´వమం� ఏ05 స ష"ం\ ßధ ప�ంX. అbJ ��? 
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�బ±" 5 సc´వం అం� ఏ0±? 5� ఉన) Uణ బలం 5� ఉన)'వం± vwపక 

శ��, �� vwప�ల .క� బలం. ��X �షయం. ఈ �é కeø� సc´వం 

అ-�ంX. ఈ �� 3J, ఈ �� �క �¬ ఉJ)J? ఇం�^ �శ) అ�\4, 

శ¢రం 33J? çణం 33J? మన] 33J? ఈ �� �క �¬ ఇం� 

ఏమJ) ఉJ)J? అం� ‘34’4 అ3c½ం9 పదÞ¸లన)*ట ఇ�. న4) 34 

Ï}]^Le క�! Ultimate \ న4) 34 ఎంx6 Ï}]^Le? అస} 

న4) 34 ఎంx6 Ï}]^Le? న4) Ï}]6ం�3 క� ¨LM) 

Ï}]^గe�X.  ¨LM) ఎంx6 Ï}]^Le? కర�ఫల��త �బ±". సమస� 

�వs¦� ¨వ· కర�ఫల��త\ �శc�ంÂL ��? 4bc మంò} 9-, 

తంò} 9-, జy} 9-, r\} 9-, యvw} 9- ఇl ఏ¨J 

9-, భజన 9-, నవ�ధ భ��*sVల� 5b ఏ రకం\ ఉy�ంPనప ±�, 5b 

�MM ఎl �ðంÂe? ¨LM) ఆ>-ం9 �ðంÂe. ¨వం �� అM 

ఉy�ంచగలL? అ�ధ�ం. అbJ��? �బ±" 4bc ¨LM) 

Ï}]^వలJ), ¨ï���M "ం�లJ), ¨ï���M Mర¥యం 9rలJ), ఆ 

అ4ë�M అ4భ�ంÂలJ), 5mవ§ 56 Ïeయ6ంd, ¨ï���M ఎl 

"ంద\}Upb? "ంద�b, ఎంxకM? బయట �పంచం ఉంX, 5b 

ఉJ)b, ̈ వం ఉంX, ఈ �� ఉJ)r �L? జగ¸�ంX, �bడ3 34J)4, 

¨వం అ3 ఈశc��J)�. ఈ ��±� 34 ఇప ± వర6 �M� ఉJ)4?  

జగ¸�� కe� ��]�J)4. ఈ జగ¸� J6 ]ఖxః×ల4 

ఇ]�ంద46J)4. ఈ జగ¸� వలన అ5) 34 అ4భ�]�J)M 
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అ46ం'J)4. అ5) ఇప ±వర6 జగ¸�6 i�Ø వÂ~4, �M జగ¸� 

ఏ0 9�ంX? 33ం 9�నr�. 34 అ5) ఇÂ~ 56, ఈ జగ¸�వలన అ5) 

అ4భ�]�J)4, అ5) ఇప ±వర6 జగ¸�6 i�Ø వÂ~4. �M జగ¸� ఏ0 

ఏ0 9�ంX? 33ం 9�నr�? 34 అ5) ఇÂ~ 56, జగ¸�� అ5) ఉJ)r 

? ��? Choice is yours. 4bc ఇ'�Ë  i�. ఇl అ4భ�ంÂb. అ'�Ë  

i�. అl అ4´�ంÂb. J తÃ 	ంX అంx�? మంP5�� ఉJ)-, 

coco cola ఉంX, coco cola pO. J6 ]ఖం అM 4bc (✓) Tick 

i'"6J)b. ò\b. పX��» ò�టప ±� ఏ#ంX? క��� అలàA 

వP~ంX. అ� పX��» మంP5�� òO. �హం Æర��? Æ�ంX. �హ· 5 

అవసర#., మంP5�� òO. స�Ì¸ంX\, �M ఆ �7M� ఏ0 9�b? 

�.�కత (�ంÂb. �.�కత �Mవలన (�ంÂb? Uణ బలం వల», vwప�ల 

బలం వల», �షrల బలం వల». �� బl} కe� పM9�, మంP5�� òO. 

స�Ì« అవసsM�, ఏం 9�b? Cool drink p\b! ఏ#ంX తత�eతం\, 

వ9~ ఫepM) �d ఎవ� అ4భ�ంÂe? 4�c అ4భ�ంÂe. జగ¸��మJ) 

$ధ�త ఉం�? ఏమంద�? Not my job. J త�  �x అంx� ఏ0. 

ఎx�Uంd మంP5�� ఉJ)-, M4) క}» ఎవ� pగమJ)�? 6ండ� 

®-� ".�చ~ం�, Ìø� ఏ#ంX? 3�6ండ అ-�ంX. అంద� 

ఆద�ంÂ�. Dర�ంÂ�. అ� 6ండ� క}» �d ".��~. క}»6ండM 

ఎవ© Dర�ంచ�x. ఎంx6 Dర�ంచ�x అం� 6ండ త�  ఉం� 

ఎమJ)? 6ండ తÃ ��x. �బ±" త�  5 శ¢sM� ఆyX�¶* ఇ� �? 
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శ¢sMX తÃ 	ంX? సప��¸ Ms�ణ#న శ¢రం, అంద� �bల6 సమం\ 

ఉంX. ఏం .d �x\! 56 °ం���� °ం� 9¸} ఇం0r} ఏ0Â~�, 

అంద�� అ� ఇÂ~�, ఒక�� ఎ6�వ ఇవc�x, ఒక�� త6�వ ఇవc�x. �బ±" 

శ¢sM) త�  పట"వÂ~? No chance. çúM� iడ�* Ì5? E� Fంద� 

µ'"^వటం తప  �M� Ïe�.ట� �b. అం.J��? �±"నదగVర 4ంP 

Ì«వర6 ఆగ6ంd అ}iరగ6ంd పM9øX ఏ0టX? J çణం ఒక��. 

ఏమJ) *�¸ం�? *రx.  E\ ఏ09]�ంX, 4bc బ�b���న� � 

ఆగమం� ఆU¸ంX, ప�G.�� � ఎ6�వ\ Æయమం� Æ]�ంX, 

ప�6న)� � తగVమం� తUV̧ ంX. 5 చర� ��చర�లM బ±" *�~6ం7 

56 అ4b\ �వ��]�ంX అ&క��. అbJ ��? �బ±" �M�మJ) 

iడ�*? Ì5 ! �M� ఏ� �x. Ì5 5 మన]� iడ�*? �M U�ంP 

ప�HðంÂL ఏ#J అస}? అస} మనస3X ఉం� ��? ఉందJ)L 

�దJ)L? మనస3X ఉం� ��? అస}. ఉంX అJeà3¶\. ఎంxకM? 

ఇం0rలM L�¸J)మం�, మన] స7యం �6ంd ఇం0rల4 

అస} Lడ�b. అ�ధ�ం క�! ఆ *న�క బలం ఇం0యం� కeø� తప  

ఇం0యం పM9య�x. క4) తనంతటp4 hడ�x. మన]à .క� శ�� 

కe�న� �, క4) hడగ}U¸ంX. ఏ ఇం0య#న స¬ మన] Nక� శ�� 

స7యం �6ంd ఇం0యం ఏ� పM9య�x. మన6 ఇం0r} 

పM9]�J)r ��? పM 9]�J)-. �బ±" మన]న)�"\? ఇం0r} 
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పM9]�J)యం� మన]న)�". శ�� మన]�J? �¬ ఎవ�దJ)J? అ-. 

మ� ఎవ�Y?        

మనం ఎక�� �� �Âరణ 9�	, శ¢sM) h�ం, çúM) h�ం , 

మన]M �d h�ం, UúM) h�ం, vwప�లM h�ం, �షrలM 

�d h�	.  జగ¸�M h�ం, �b�) h�ం, �b�M �d h]�J)ం. 

అbJ ��? న4) 3®ంx6 �Âరణ jr�� h�ం. ¨వం అ3 లg�M) 

ఎంx6 9s� h�	. ఎంxకM? కర�ఫల��త �బ±". ఆయన 

కర�ఫల��త �క". అయ®)వ© ప'"63ప5 �x. అbJ��? ఈ 

�Âరణ *రVం బలం వల» 5 áXÞ� ��సం వ]�ం� s�? Ultimate \ ��సం 

áXÞ� sLl? మన]� sLl? áXÞ� sLe. అం. క�! మన]� ��సం 

వ9~ అవ�శం �x. మన]� �షయ ��స· తప , �M� ��క	� పM�x. 

�MÖంత ø�, J�X �PంX. ఇX �ం�, JకX �PంX, అX 9��, J�X 

�PంX ఇX 9��! ఇl ఏÇ క¬�M¶IrలM vw3M¶IrలM తన పM	'»\ 

i'"6M, పM 9t� ఉం'ంX.  అం.తప  �M� �చ`úvwనం� ప4ం�? 

�బ±" మనం ఇ� � మనం మన]M ఆ>-ంÂl? áXÞM ఆ>-ంÂl? 

మM½ ఎ� é �d áXÞM ఆ>-ంÂe. అం.క�! ఎంx6? మM½ 

అం�3 áXÞ �బ±". అం� శ¢sM) బ±" మM½\ M4) �క�mయ��x. çúM) 

బ±"�d �క�mయ��x. మన]M బ±" �d M4) మM½\ �క�mయ��x. 

áXÞM బ�" M4) మM½\ �క� ���. ఎంxకMట? 0Oeన'వం± 

పJbలM)±�, జం¸bలM)±� �d  శ¢రం çణం మన]à ఉJ)r? 
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ఉJ)-, ఒక� అðక �Kషం *నbM� ఉన)X ఏ0±? áXÞ ఒక�� ! ఆ <క�� 

M4) 0Oeన జం¸bల4ంP ��\ 9]�ంX �బ±". Ok స¬ ! 56 áXÞ 

ఉన)X. ఇంత� áXÞM ఆ>-ంP పM9]�న)*? మన]M ఆ>-ంP 

పM9]�J)* మనం? మన]M ఆ>-ం9 పM9]�J)ం. ఎంxకM? అస} 

áXÞ అం� ఏ0±? Uú} áXÞ �ద పM9��r పM 9యL? మన] �ద 

పM9��-, áXÞ �ద పM9యb. ఇం�క ఏ0 jy �, ఇ� � 5� Uణ 

బలం ఉన)X, vwప�ల బలం ఉన)X, అl� �షrల బలం ఉన)X, ఈ �� 

ఉJ)-. ఈ �� 5 మన] �ద పM 9]�J)యM j� 6J)	. �బ±" 

అవసs} 56 Ï}]�J)-. అవసs} Æ�~^వ�M� 5b �యత)ం 

9]�J)b. ఆr �యత)	ల వల» ఫep} వ]�J)-. ఆ ఫep� ]ఖమ  

xఃఖమ  Ï}]�ంX. అం. క� జ�U¸ంX. Ultimate \, ఈ �� 5 áXÞ 

�ద పM 9��r? పM 9యL? Uణ బలం అం� ఏ0±? సతcUణం 

ర(Uణం తþUణం. vwప�లం� ఏ0±? ఇం�కడ ఏ0 j� 6J)ం? Past 

memories, present memories, future memories. అం� భ�ష�¸�6 plan �ø 

��నం ఒక�±. గతం 4ంP µM Ï�~6న) vwప�ల స�హం ఒక�±. Present 

ఇ� � Lస��క ప�úమ���� 4bcన) ���� add 9ø<క±, భ�ష�¸� 

�únక రచన} ఒక±, ఇవ5) vwప�ల బl� ultimate \, �డవ�01? 

�షr}.  మరl L±� µM) �.�కత} (✓)tick i�"b, అbJ��? 

అన)ం �ం� Mటs? �e7ర �ం� Mటs? �e7ర �ం� Mటs? ఆ 

దÇ¶జనం �ం� Mటs? దÇ¶జనం �ం� Mటs? Fried rice �ం� Mటs? Fried 
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rice �ం� Mటs? üs�M �ం� Mటs? üs�M �ం� Mటs? �లగం �ం� 

Mటs? ఏ¨J base material ఏ0±? అన)·! అర�#ం�? ఒక�క�± add 

9]�J)b �M�. అbJ��? Add 9�న �.�కత వP~న� డl» అX ఏ# 

��~ంX? అన)ం అన)ం\ ఉన)� � �షయం అవc�x. �e7ర అవc\3 

�షయం అ-�ంX. ఇం� �M� �.�కత} క}�Ø Ì«µY¶ అX �షయం 

అ-�ంX. �.�కత} Æøø� �*న�ం అ-�ంX. అం� ఇ� � �షయం� 

ఏ	ంX మరl? �Kష �షయం �*న� �షయం. �*న� �షయం 9త 

4bc ఎ� åJ $ðంచబ� అవ�శం ఉం�? బట"లâ�� mÎ»b? �.�క#న 

బట"} µJల46J)L? �*న�#న బట"} µJల46J)L?   

VOICE_71    

ప'"2ర hడ�M� పక�L�� $Uం'ంX, 56 అ]ఖం\ ఉం'ంX. 

ప'"2ర క'"6M ఎం�ø� ఉండ�b. 5 heat dissipate �x అంx� 

4ంP. 3త బట"} క'"6M ఎంత øEJ ఉండగ}Upb. అ� ప'"2ర 

క'"6ం�, ఎ� � బట"} *�~6ం�*? అ46ం�b. �6 అ]ఖ·, 

�M � �క�న ఉన)L� h� ఆ7! � 2ర ఎంత $Uందం�, అM ఇద¶� 

	UV� అJ)ర4^ం�, ఆ§� very happy. ��ంతం\ MxరÌpం. 

అం� అ� � అక�డ ఏ0 జ�OంX? ��üం$M� ఉన) �.�కత4 �d J� 

J×p�3 �ø]6J)4. వ��ల6న) �.�కత 56 ఆyXం�^వటం 

త� క�! వ��M� ఉన) �.�కత 5S¸ం�? ‘JX’� ఉన) �.�కత J6 
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వ]�ం�? J6 ఒక అxTత#న అంద#న శ¢రం ఉన)దం�! 34 శ¢sM) 

ధ�ంÂ4. శ¢రం �d వస�·\! మ� శ¢రం అందం\ ఉన)ంత *òన 34 

అందం\ ఉన)�"J? ఎంxక5? శ¢ర· 3.? ఈ చర~ల� ప3	ంX అస}. 

ఈ �Âరణ� పM�x\. శ¢రం, çణం, మన]à అM �డ�±" hdeàన 

ప3	ంX అసà}? 7-\ శ¢రం 33\, 7-\ అంద�l\ ¹జనం 

jయ�వ�~, అంద�l\ Mx¶ర Ìవ�~, అంద�l\ ఏ�� వø� ఏడవ�~, 

న<cø� నవc�~, �బ±" ¨LM) Ï}]^Lల3 ల`aం Xశ\ ఎ� å. �Âరణ 

êద} i�" , మ�� � êదట 34 �MM �దనవల� వP~ంX? శ¢sM). 

శ¢రం 34 �x. çణం 34 �దJ)b. మన]M �d 34 �దనవల� 

వP~ంX. ‘áXÞM 34’ అM అనవల� వP~ంX. అం.J? ��? అం� ఏ Uణం� 

ఉం� ‘áXÞM 34’ అM అం�b? (సతcUణం�  ఉం�). ‘శ¢రం 34’ అM అం� 

అX తþUణం. సతc Uణం � ఉన)� � ‘áXÞM 34’ అM అం�b, �బ±" 

Mరంతsయం\ మన ��తం� మనం �MM U��ంÂe? సతcUúM) 

U��ంÂe. సU సతcUణం. ర(Uణం� ఉJ)వ4^ం�, అ� � మ ప�ð 

�� వ9~��b, తþUణం ప�ð�� ఉJ)వ4^ం�, అ� � శ¢రం ప�ð�� 

వ9~��b. అం� ఎlగం�, J6 బ�ö} �Leàం� అన)� � ఏ#Ìrb? 

శ¢రం 3Ìrb. 5 క��� అలàA ఉందr�. �న�డx $á, dక"A 

�న�డx అJ)�, అం�, �దం�! 34 0రప�య బ�ö �న6ంd 

ఉండ�4, బ�öలబం� కనబ�. ఆగ6ంd ఉండ�4 అJ)వ4^. 

అ� �#ంX? తþUణ ప�ð. శ¢ర ప�ð. µX¶\ EµÂ~�, ర(Uణ ప�ð. 
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ర(Uణ ప�ð� ఉం8 ఏ0±? ]ఖ· �Le J6. J ]ఖ· �Le J6. 

J ]ఖ· ��నం. ఎx±L� ఏ#Ì-J J6 సంబంధం �x. L� 

xఃఖప�¸J)�s! µX¶\ 4bc స�¶^.. అþ�! 34 స�¶^4. 3®ంx6 

స�¶6ం�4? 34 స�¶6ం� J6 ఇబ�ంX వ]�ంX. �బ±" 34 స�¶^4. 

అం� L�� ఇబ�ంXకరం\ ఉంXs, L� Mలబడ�క Ì¸J)�s, అం� 

µX¶\ 4bc స�¶6ం� L� �d ��~ం��s, అం� ఏమం�	? 

అ� � మనం? No I am important, అX ర(Uణం. మ� సతcUణం? Sharing, 

caring, loving అ5) మంPUú} ఈ ë�పంచం�, ఆ మంP ల`úల5) 

సతcUణం�3 ఉJ)-. దయ �4ë�, స7యం, øవ, సత�ం, ధర�ం, 

అÅంస, 'మ ఈ ల`úల5) ఎంx� ఉJ)-? సహనం, �ంతం, ఓ�  ఇM) 

ల`ú} సతcUణం� ఉం�, ఇవ5) Æ� �క�6 i±", I am important, 34 

important, J ]ఖం important. 34 ర(Uú3) U����4 అJ)వ4^, ఈ 

Uణం� ఒక iద¶Çషం ఉంX, ఏ0టX? áXÞ  MvM� UúÆతం. áXÞ 

UúÆతం. �M మన అ´�సబలం 9త ఏం 9�మం�, ఈ áXÞM �d 

మన]� y' పM9-ంప9�, Uణంప�ð �� Ï9~�ం. అX ఇం�క �� 

jË న t�ం, ‘áXÞ కs�4 ��Ý’. ఎ� � కs�4��Ý? UúM� అÆతం\ 

పM9reàన áXÞ, UúM� �బ� పM9�న� �, áXÞ కs�4 ��Ý 

అ-�ంX. ఎ� å. ఈ áXÞ, 34 áXÞ క�! �చ`úvwనం క�, ��కం క�! 

34 మంP ల`úల3 ±V i�"e\, 34 వ��¬క ల`úల6 ±V iట��డx\ 

అధs�M� ±V iట"�డx. ధs�M� ±V i�"e. అసp�M� ±V iట"�డx. 
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సp�M� i�"e. సహJM� ±V i�"e. W�M� ±V iట"�డx. ఓ� � ±V 

i�"e, అtr �câల6 ±V iట"�డx. 34 �s\�M� ±V i�"e, 

అ4s\M� ±V iట"�డx. అbJ��? �M  మనం ఎ' �� ±V 

i�¸J)ం? Opposite group � tick } i�¸J)ం. ఎంx6 Opposite 

group � tick } i�¸J)ం? I am inclined towards it, అ'�� ఒXO 

Ì- ఉJ)	. ò]6 సంబంధం �x ఇ� �, ఒక �క�6 ఒXOÌ- 

ఉJ)	.  ఎంxవల» ఒXOÌrం? 4bcJ)b అంx�, అర�#ం�? �బ±" 

4�cం jr�e� �? mన��s, come back �M� ఎంతబలం ఉంÇ 

Ï}]�ంX, 4bc ఒ� 6ం�3 క�! �M� బలం వP~ంX, 5 ఓ' mయ�కÌ. 

ఆ �.�కతల6 \M, ఆ �షrల6 \M ఆ vwప�ల6 �M ఏ#J బలం 

ఉం�? �x. With draw your Vote. ఇY ‘ఇం0య MÄహం’ అం�, ఎంxకM 

ఇంత Detailed \ j��J)4, �6 Ïe�న అంశ·! 56 ÏeయM అం�} 

jప �x ఇంతవర6. �M 4bc jప �నంత స ష"ం\ j��J)4 34. $\ 

�వరం\ j��J)! �*ణం� j��J). �*ణం� j��J)J ��? ఇX[ 

ఇX ఇY! YM Composition ఇY. YM working nature ఇY. YMవలన 34 

ఆ>-ø� ఫeతం ఎl వ]�ంX. అM అ4భవ �*ణం, ఇX[ Z�హరణం\ 

ఇY అ4భవం. �*ణం j��J)J ��? �Æ[ట! శ¢రం ఎl 

తrర-�ంX, çణం ఎl తrర-�ంX, మన] ఎl తrర-�ంX? 

áXÞ ఎl పM 9]�ంX, ఎl పM jr�e? ఇl ఇl �\]� \ Ïeàన� � 

ఏ#ంX? మన�? స¬! ఇ� � h��4 అస}. �\]� \ ÏeయకÌ. 
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ప'"^గ}UpL? కల\�లగం\ ఉన)� � ప'"̂ �b. ఇ� � � 

ఇం±� ఉన) �*న»5) ఒక సంP� ��మం�, ఇ� � �*4 

ÆయమJ)	, ఏమJ)� అ� �? 	ంx �� µX¶\ ఆగం�, �*న»5) 

Fంద yరß� అ5) detailed \ segregate 9�, స¬¶�న తscత �¬X అ�O. 

అX ఇ�� అం��. మ� మన�)ంx6 మనం స�\V ప'"^�కÌ¸J)ం. ఇl 

కల\�లగం\ ప�ø]�J)ం. అం� ఏX ఏ ×p�� m��ంÇ మనం 

U��ంచ�కÌ¸J)ం. అర�#ం�? ఇLళ అన)ం�� ఏం వండమం�రం�? 

ఏÇ ఒక Uణం ఉంX �M�, ఏ Uణం? సతcUణం. Çస�య ప�  అ-.3 

6x�¸ంX ఈ �ళ, అ¨.3 J�ష"ం, Çస�య పÃ  j-�. ర(Uణం. 

ఇం� ఇం^ step XU. వ±" Çస�య ప� � స�Ìx J6, అ5) 

ఉంdeàం�, అ5) దగV�ంde, J6 ఆ \ం� �Le, మÎ� �¬ \ం అ-. 

6దరx J6, all conditions imposed �Mవల» 56 xఃఖమM J6 Ï}]. 

4bc xఃఖప�J పsc�x, 34 ]ఖం\3 ఉం�4, ఏ#ంX అ� �? 

తþUణం. అbJ��? Z ఇ� � మనం ఏ0jr�e? First always 

సతcUúM� tick i�"e. Mత���తం�, �వనం� ఈ తþUణ ర(Uణ 

ఆచరణ 4ంP �ర0ంచటం sLe. mన�� Æ]^వటం, �MÃ¬ ‘ఇం0య 

MÄహం’. *�}\ అ-. ఇం0య MÄహం అం� ఏ0±? పX ^�క} 

^¬బx} ఒక ^�క^�J ఇం0యMÄహం అ3అం�b 4bc, ఒక^�క 

పX^�కల� మన� పM�Xక�డ. 5 vwప�} ల` ఉండవ�~ \క. ఆ vwy�ల 

4ంP వP~న �షr} �d పXల`} ఉండవ�~ \క. ఆ vwప�} \M, ఈ 
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�షr} �M, 5 Uణబలం ఆ�రం\ పM9]�J)-. �బ±" 4bc ఎక�డ 

with draw jr�e? vwప�ల��-� �U ^ 9ø�Ìb, �షrల��-� 

�U ^ 9ø� అసà} Ìవ�. ఎంxకM? ఇం0యం �క వ9~�ంX అX. 

వ���క�ంచబ�Ì-న�. అ� � ఎl Æ]6ం�b mన��? ï}�x. �బ±" 

�Âరణ ఎక�డ i�"e? ఇ� �. áXÞప�ð� i�"e. Uúల 4ంP 

�ర0ంÂe. �ర0ంÂe అం� 5కస} ��పM� ��ఆ�చన� �M) 

సతcUణం� ఎljr�� 56 Ïe]ంde\! ÏeయకÌ. మన6 

Ïe�నవ5) ర(Uణం�3 క� Ïeø�. ఎంxకM? ఇప ±వర6 ��తం ఎ�» 

��ంÂ�? 34 important J ]ఖం important. అl� ��ంÂం\! మరX 

ర(Uణ ధర�ం క�! �M� వ��¬క#న'వం± ల`ú} క� సతcUణం. మ� 

ఆ వ��¬క ల`úల4 మనం ఎ� åJ ప��eంÂ*? (మనం ఇXవర� 

వ�వహ�ంPన ��నం వల») �M వల» vwనం వP~ం�? (ఏ� s�x) మ�! J 

�డవంp ఏ0±? ��తమంp 9ø�ం, నల	 ఏ�� గడP Ì-ంX, 

mన����O hø� ‘vwనం’ ఏమJ)0Oeం�? 0గ�»x క�! మ� 

అ'వంట� � ఎl? �బ±" ఇ� � 9ø పM, 4bc ఏ పనJ) j-�, ఏ 

ఆ�చJ 9-, 	ంx �Âరణ jr�e. �Âరణ 9యdM� 4bc 

ఎక�డ� mÎ�e? áXÞ దగVర� mÎ�e. ఎ� é ఆ��నం� Mలబ� ఉం�, 

సతcUణం� ఈ పMM 9యటం ఎ�»? ఈ ఆ�చన4 9యటం ఎ�»? అM 

êదట �శ) mr�e, అ� � 4bc �MM U��పడp�? సతcUú3) 

U��పడp�. �M 5 మన] సహజం\ ర(Uణ ధర�ం� పM9]�ంX క�, 
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అ�ం 9]�ంX? ãరcం అ4భవం ·ర6, ãరc అలL' ·ర6 ãరc 

]ఖlలసత ·ర6, అం� ఇl 9ø�3 $Uం'ందM, మన� vwప�} 

పd�-. ఉ�హరణ jy�4. ఒ�rM� Çస�య ప� � Oంజ} ఏరటం 

అలL', ఆయన ఏ0 9��డం� Çస�య ప�  �3ట� � ఒµ�క�Oంజ 

పక�6i�Ø �ం�డం�. ఎంత�లం ప�¸ంX 56? ఒ�యన6 ఆL} 

ఏ¬ అలL' ఉంX, ఈ వంట వం� ఆ�డ� ఆయన Çస�య Oంజ} �నడM 

Ï}]క�! �య6ంd ఉం� ఈ [లంp �xక�! ఈ�డ �య�*నx, 

ఆయన ఏర�  *న�. అర�#ం�? ఆయన �వనèe గమMంPంX క�! 

అbJ, అన)ం �3ట� � Oంజ} ఏ�Ø �Jలం� అX ఎంత కష"#నపM? 

ఇర� ఏ��, 	ī� ఏ��, నల	 ఏ�� h�ంX, అ-J స¬, �నర�ం ఏ0±? 

34 �య�*న4, 4bc Æయ�*నb, 4bc *రవల�ం� తప  3. 

*ర4\క*ర4. ఇ� �X ఏ Uణం? J వల» �వటం �ద*�, 

jయ��కÌ¸J)4, J6 �ధ�ం �వటం�x, ఇర� ఏళ» 4ంP ÇసOంజ} 

ఏ�Ø3 ఉJ)4, Çస�యOంజ} �య6ంd ఉం_�~ క�! అM అ�OJ 

స¬! ఆ�డ ఏమం'ంX? Çస�య� Oంజ} �యకÌ. ఏ0 $Uం'ంX? 

$[x, �reàం�, అర�#ం� ఇ� �? అ�0 Uణం? తþUణం. 

ఉ�హరణ} ఎంx6 j��J)నం�, ఈ ఉ�హరణ} as it is \ h��వM 

�x, 5 application áXÞ ���� Mలబ� ఉం�, సతcUú3) U��t� ÌLe 

4bc. ��రణం\ UúలM U��ంచమం� అంద� ఏ09��రం� L�� 

ఉన) UúలM U�����. 5� ఏ	ం�-? ఎ� � ర( తþ� ఉం�-. 
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L±M U��ø� ఏ0 బలపడp-? అ� బలప�p-. 4bc U��ంÂeàంX 

ఏ0± అస}? (సతcUúM)) �M) U��ø� అ� బలప�¸ంX. ఇX సృ½"ధర�ం. 

సృ½"ధర�ం j��J) ఇ� �, �M) U��ø� (అ� బలప�¸ంX) ¨LM) U��ø�? 

¨వ· బలప�¸ంX. జగ¸�M U��ø�? జగ.� బలప�¸ంX. �b�M U��ø�? 

�b� బలపడp�. ఇ� � �MM U��ంÂe? అస} మనల`aం ఏ0±? ¨వం. 

¨ï���M అంx^Le అం�, �cర�ã�త#న ర(Uణ	� 

అంx^గ}UpL? ప�ర�· ��న	, 4bc xఃఖ పd� పsc�x అన) 

తþUణం� అంx^గ}UpL? అంx^�	 క�! అంx� s`]} 

�d, తప]à 9ø� ¨LM) �ðంచ�x. Lళ� s`సకృp�ల� భగవం¸�M 

�ðంచ�కÌr� L��. L�� భగవం¸�M ద�{ంÂలం� �sú�» 

�d ఏ0jy �? Åరణ�క¦�� �వ�~, sవú]�� �వ�~ ఎవczJ 

�వ�~, L`�0 9��? తప]à 9��. తప]à ఏ Uణం�X? సతcUణం 

�X, తపసàం� ఏ0±? తËంప 9Úట, అం� ఏ0±? ఇం0య	} 

^�నL±M L±� ఇవc6ం�ట. ఇం0య	లం� క¬�ం0r}, 

vw3ం0r} ఇం� అంత¬ం0r}, అంత¬ం0r} ఉJ)r �L?  

ఏ0ట�? మన] áXÞ Pత�	 అహం�ర	 vwత ఈ అ-x కeË. 

అంత¬ం0r}, U��i'"^Le. మన] áXÞ Pత�	 అహం�ర	 vwత 

ఈ అ-x కeË. అంత¬ం0r}, ఇ� � �}34 j-�34 

అం'J)*? ఎవcర#J? అనటం �x, ఈ �} 4�cJ? J �} J j-� 

అం'J)	. 34 అనటం �x\ అక�డ. అbJ ��? మ� J మన] 
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అం'J)L? 33 మన] అం'J)L? J మన] ఒ� ^వటం �దం� 

ఎంx^, అం'J)L ��? J Öంx^ ఇX ఇష"ం\ �దం�, J�ష"ం 

�దం'J)b\M 34 ఇష"ం అం'J)L? అనటం �x\ �బ±" 

మన]�d 34�దM jã�3 ఉJ)b\ అక�డ. అbJ��? ఏమం� ఈ 

Mర¥యం ఎవ� 9�రం�? 33 9�నం�, అం'J)d ��? అం� áXÞ ���� 

వ9~ప ±� 34 అం'J)d �� ఇ� �? Mర¥యం అం� á�Þ. 

�చ`úvwనం� 9యబ� ఏ Mర¥యం అ-. ఉం& ఆ Mర¥యం 34 (áXÞ). 

áXÞ 4ంP 34 34 34  అం'J)�. మన]వర6 JX JX అం'J)�. 

అర�#ం�? �బ±" సతcUúM) *�· U��]�న)� � సతcUణం బలప�. ఆ 

సతcUణ బలం ఆ�రం\ 4bc “¨వం 34” అ463 అవ�శం ఉంX. 

ర(UణబlM) గ4క 4bc ఆ�రం\ Æ]6న)ట»-., ‘�b�34’\ 

ఉం�Ìpb. తþUణబlM) ఆ�రం\ Æ]6M ఉం�Ì. ‘జగ¸�34’\ 

ఉం�Ìpb. ఒక� ‘33’ తþUణబlM) Écక�ంPన� �þ జగ¸�34\ 

ఉJ)�, ర(UణబlM) Écక�ంPన� � �b�34\ ఉJ)�,  

సతcUణబlM)ఆ�రం\ 9]6న)� � ¨వం34\ ఉJ)�. J6 ¨LM� 

aదం�ద3 ���M �ðంPన� � 5 ల`aం ®ర��న�»\! మ��M� 

అ4�లం\ ఉన)'వం±ంX ఏ0±? సతcUణం. అర�#ం�?  

“pమసంá �డక తతcంá కనsx. sజసంá �డక s� 4bc ��cకంá 

మ� þ` �ధనంb Úం� అ$ల �వ సంగ ఆత�eంగ” JయJ! 

ఆత�సc©పం ఎక��ంX? అM) �bలయంxన)X. ‘అ$ల �వ సంగ’ అM) 
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�bలయంx కe�Úన)X, ఎవరr�? ఆత�eంగం. ఆత�eంగ	 అం� 

�M*� hi±"న'" ¦b� ఇ�» తన�4ంP Æ�-9~ ప�ర�	�x, శ�� 

అంతకం� �x. సscంతs�0\, సరc�bలయంx, సమస� సృ½"� 

ఆ�రëత	\, ఉM�\ ఉన)�Ç, అ� ఆత�సc©ప	. ఉM�\ 

ఉన)'వం± �MM Ï}]^6ంd, ఉM�M ఎ�» �6ంd j]6ం�b? 

4bc ఏXc bJ)q, అX 56 స ష"ం\ ßధపde. ßధపd�క ఏ0 jr�e 

�M)? �M) Ì�'"^వటం ఎ�»  Ïere. ఇ� � ïn»ద¶© ఆయ4) 

ప'"6M ఏమJ)�? 34 �నM �PంX, ఏ 34 �నM �PంX 56? జగత�3 

34 �6ంd �Pం�? �bడ3 34 �6ంd �Pం�? ఈశc�డ3 34 

�6ంd �Pం�? �M 34 ఈశc�డ3 ఆ�రం� క� �MJ 

ప'"^వల�నX. మ�� � ఏ 344 Ì�'"^Le? ఎ� åJ ఒక�± U�� 

i'"^Le, 34 అ3X ఎక�డ i±" *�»�¸J)ం? అం� �*ణం 

ఉంdl? వ�¶? ఇX ఇ�» systematic approach \ ఎ� å. మనం 

అధ�యనం 9�þ, ఈ systematic approach Ã¬ ‘�ంఖ�Nగం’. YM) 

�ంఖ� �Âరణ అM అం��. ఇX ఇ�» ���MM �డ�±" hi�¸ంX. 

���M) కeË hi�¸ంX. �డ�±", కeË �d hi�¸ంX. ఏX 

ఎంx� కల�Ì�ంÇ, ఏX ఎంx� ��Ì�ంÇ, °ం�±M �డ�±" కeË 

hi±"న� � 56 స ష"త వP~ం�? s��? �బ±" “�ంఖ�	 Ïeయక 

సంÖ�� �డవb”. �బ±" Ëంdండ పం2కరణ, �7�ండ పం2కరణ, ఈశcర 

పం2కరణ అ3 �� పం2కరణ} ఉJ)-. ఈ �ంఖ� Nగ ��Jన)ంp 
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స ష"ం\ 4bc ఎవ�దగVzJ ßధ Écక�ంÂe (�Je) అన)*ట. అ� � ఈ 

‘34’ సంగ� ఏ05 .}¸ంX. 34 సంగ� .eJక ఏం jr�e? ఆ ‘34’4 

Ì�'"^వటం ఎ�»  êద}i�"e. (.................) 5� ఉన) dతన�·! 

సxV�b ఎక�డ ఉJ)�? 5�M dతన�ం ©పం� ఉJ)�. అర�#ం�? 

dతJ�M� Jమ©y} ఉJ)r? �b, �బ±" J�4ంP *�»�¸న)X 

ఎవ�? 5� ఉన) dతన�·. J�bన) dతJ�M) స ంXంప9�నX. అం. క�! 

5 శ¢రþ, 5 çణþ, 5 మనZà, 5 áXÞN, న4) స ంXంప9య�b, 

ఎంxకM? dతన����� ఉన)� � L±M స ంXంప9య�b, �బ±" dతన�ం 

అ3X áXÞకం� అవతల ఉంX క�! �బ±" సతcUúM) �d �± ఉన)� � 

*�· 4bc dతన�ం అ3 �MM ÄÅంచగ}Upb, అం.క�! ఇ� � 34 

dతన�ం అన\3 4bc ఎంx�� mn»Ìrb? 34 ఆత�సc©��� ´గం 

అr�b. 34 ఈశc��� ´గం అ-Ìrb. �బ±" స� ఎ� � �MM 

U��]�ంde? ఆ dతJ�M) U��ప�"e. ఆ ఈశcరసc©yM) U��ప�"e. ఆ 

ఆత�సc©yM) U��ప�"e. ఆ ���M) U��ప�"e. ��శ·34\ ఉన) 

అ4భవం ఏÇ ఉన)� �, ఏ#Ìpb? 34 ఆత�సc©��M అM సహజం\ 

*�»�pb. ఇ� � L�� Uúల� ప4ం�? �x, �షrల� 

ప4ం�? అసà} �x, మ� vwప�ల� ప4ం�? అసà� �x, Ì5 

మన]à� పM ఉం�? �x, అస} L�� మన]ం�? 34 ఆత�సc©��M 

అన)L�� మన]�x. 34 మన]\ �4 �xs $á, అస} మనø �x. 

�బ±" ఉన)X ఏ0±? ‘ఉన)X ఎ� � dతన�·’, 4bc dతన�	\ ఉJ)b. 
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అ� �వనసత�ం. ఈ సp�M) ÄÅంచమం'J)�. 34 dతన�సc©yM) అన) 

సp�M) 4bc అ4ë� �*ణం\ ÄÅంచకÌ., 5 ఉM�M 4bc 

Mర¥-ంచ�M� ï}�x, ఇప ±వర6 4bc �M L±M 4వcM 

ప'"6J)b. ఆట#మ�} 4వcM ప'"6J)b, �స��} 4వcM ప'"6J)b, 

�షr} 4వcM ప'"6J)b, ^�క} 4వcM ప'"6J)b, �మ W�X 

అ�షడcsV} 4వcM ప'"6J)b, ఇ���వM అ4భవãరcకం\ 

ÏeeP~నప ±� L±M వద�»కÌrb, వద�»క Ì\ ఏం 9��? అ� 

బలfన#న'వం±�, L± (e� mళ��డx, అM అ4భవãరcక	\ 

Ïe�నప ±� �d, mన6� Æ]^�కÌrb. ఎంxవల»? అం� dతన�మ3 

U��ం� 56 s�x �బ±". 56 34 dతన�	4 అ®� U��ం� కeOన� � 

*�·, అ;� � క}U¸ంX? 4bc áXÞ��నం� ఉం� సతcUúM) 

*�· U��ంÂe. సతcUúM) *�· U��ంP �M� నడక �OంPన� � 

*�· సతcUణ �´వం9త, ఆ Uణబల �´వం9త  4bc సతcUúM) 

Mర�ంచగe� దశ6 వP~న� � dతన�ం 56 ßధప��ంX. సతcUణం�3 

ఉం� మరl ßధపడx, 4bc సతcUúM) ఆ�రం 9]6M, ర( తþ 

పదÞ¸లM M§ðంP వXe�]6M, సతcUణం� Mలకడ jంX, ఆ సతcUúM) 

�d Ì�'"^Lల3 �యత)ం 9�న� � 56 dతన�ం ßధప�¸ంX. 

అ� � 56 సc©పvwనం [చ�]�ంX, అ� � 56 ఆత�సc©పం 

ßధప�¸ంX, �బ±" 4bc §�L¢ ��తం�, ఈ నడక�, 	ంx 4bc 

ర( తþ ల4 U��పట"డం *M�re. U��ంPనంత �లం అ� ఉం73 
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ఉం�-. Ïల»�Oతం Ïeø� క�, 4bc నల»\ 9øX, 5 దగVర ఆg� 

నల»�Oత· ఉందం�, 56 Ïల»�Oతం Ïeయదం�, ఇ� �l Ïల»�Oతం 

9��� అస} �M)? 5� ఉన) hià M U��ప�Ø ఉం� అ� ఎ� é 

ర(తþ�3 ఉం�-. అం.క�, 4�c0 U��ప�"e? తU-వ��¬కం. 

4bc తU-వ��¬కం �� Ì-న� � క�, అస} అ'�� బలం i��X, ఒక 

�క�6 ఒXO Ì-ందం� ò], 4bc ఇ'�Ã U��ప�Ø YM�3 

�*~M ఉJ)b అ4^ం�, అ� � ఇ'�Ã ఒ�OÌ- ఉం�b క�! 4bc 

ఇ' *se\, opposite 56 ^పం వP~ంX, ఏం jr�e? 	ం� �Âరణ 

jr�e. W�M) వ���క�ంచ�డx. వ���క�ంచ6ంd ఏ0 jr�e? 

ప�ష��ంÂe. ఎl ప�ష��ంÂe? ‘సహన	న తరగM �ం� ��’ అ3 ��ంత 

L��M) ఆ>-ంÂe, ఇవతల �క� అM) సతcUణం � ఏ	ంde? ��ంత 

L��} ఉంde. 5� ఉన) సమస�} ఎ®̄). ఉJ)N, ఎM) ర(Uణ 

�షr}J)N, ఎM) తþUణ �షr}J)N, L±M ప�ష��ంచ�M� 

�వల�న ��ంత L��} ఇక�డ ఉంde. అ� ఎంత బలం\ ఉంde? ఇX 

�Pన� డl» ఇ� �d �Âe. అం� U�b\� jÃ ట'వం± *టe), 

���M) అధ�యనం 9ø� � *టe) L��e), ఎl మనం ��రం\ 

ప'"^Le అం�, ఏ�^Le అంx�4ంP. ఆ ఇX JU�ం9 jy �. ఇX 

J^స· jy �. ఇX[ J� Wధం వ]�ంX, ఇX[ J� �మమయం బలం\ 

ఉంX, J� ^°� బలం\ ఉంX, J� Wధం బలం\ ఉంX, J� ఈరja బలం\ 

ఉంX, J� అtయ బలం\ ఉంX, J� మదం బలం\ ఉంX. ఇ�» అ�షi 
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వsVల� సంబంðంPన అM)ం±5, 5�bన) బలfనతల4 mత� ప'"6M, 

L±M M�öంచ�M� �వల�న' వం± ��ంత L��ల4 ఏ� ప'"^Le. 

ప'"6M ఏ0 jr�e?  ï±M L±�ద �NOంÂe. ఈ ��ంత 

L��లM ఆ �షrల.క� �´వం వP~న� డl» L±�ద �NOంÂe. 

�NOంP ఏ0jr�e? �NOø� 5�పల ఒక సంఘరjణ Lpవరణం 

ఏర �¸ంX. అbJ��? ఏ0� సంఘరjణ? ¨ïUú}, ఆ]¢Uú}. 

¨L]ర సంప! �´గNగ	. 5 సంప�� ఆ]¢ సంపp�? ¨ï సంపp�? ఎl 

Ï}]�ంX? 5b �చ`úvwనం� ఓ' ఎ' �ø� అX అbpb. 4bc 

ర(Uú3) తþUú3) U��ప�Ø ఉం�, అస} ��cక#న'వం± 

సంపద 5 దగVర �x\, ఉన)X నల»�Oత· అ-. Ïల»\ ఎl9���? 

jయ��b. �బ±" 330 అం�నం�, 5�bన)X U��ంచటం ఎంత ��నþ 

�M) $U9య�M� �వల�న� �d ఉండటం �Mకం� అత�ంత ��నం. 

ఆచరణ�� mn» అర�ం �న� �, మరl అlం± సందరTం ఎxzన� �...... 

�హం ��న ���� $� తవcటం అవcటంl? మ� �Nజనం ఏ	ంX? అX 

�ధ�ం �x\, 5� ´వం� బలం ఉం8 ´ష� వ]�ంX, ´వం� ��రతcం 

ఉంద4^ం�, ´ష� jÃ ��b, ´వం� ��రతcం �x, అం� అర�ం 

Ïeయ6ంd �ధన 9యsదం�s? అం.క�! అం� అర�ం ఏ0± ఇ� �? 

ఆ సమయ	 వP~న� � అl 9]�J)b. అ-న·ర6 ప�â�రం 

అb¸ంX, అవcMX 0OeÌ¸ంX, ఆ 0OeÌ-న అప�షlత సమస� 

ఏ#ంX? మm� ఇం^± తr� 9]6ంX, మÎ� ఏ0 j��? మÎ� fight 
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9��, మÎ� n±ంo � ఏ#ంX? అ� � ఎప ±క� � $� తbcØ3 

ఉJ)b క�! మ� ఎప ±క� � మÎ� సమస� వt�3 ఉం'ంX క�!  అస} ఆ 

సమస� ప�â�ర ��నం అX�x\, ఒక�M� క'"బ� ఉంde. J6 

U�b\� jy � �MM �స�ం� అధ�యనం 9�4. 34 ఈ Mయ*M� 

క'"బ� ఉJ)4. ఈ ��ంత L��M� క'"బ� ఉJ)4. ఈ �స�L��M� 

క'"బ� ఉJ)4. 34 ధర�	3 9��నం�. అధర�ం 9య4. ఏ#J స¬! 

ప'"^వటం అం� అర�ం ఇX, U�b ఏ ©పం� ఉJ)�? L��ల©పం� 

ఉJ)�. సp�3) పల�ల*�! ఎవ� Mర¥యం Æ]^Le అX? అసత�ం పe�. 

56 ఒక ల` ©y-} ఆ�యం వ]�ందం�, lభం వ]�ందం�, ఏ0 

9��b? ఇ' �క� సత�ం పల�e, ర(Uణం ఏ0jË ంX, పsc�x µX¶\ 

స�¶^, ఇవ5) ఇLe" §�న *��, ఇX కeÚగ	. ఇl ఎంత 

మంX��? అ�»\,  ఇl 9ø� ßల �ంతlభం వ]�ంX మన�.  ఇ� � 

pp�eకం\ సమస� ప�â�రం అ-Ì�ంX, 4bc ఈ�\ ��య� 

గ}Upb, ఇవ5) ఇ'పక� jÌ�ంX. ఇ'�క� ï�మJ)�? Useless fellow 

don’t talk 56 అð�రం �x, 34 �ట4, 34 అసత�ం jప 4. అధర�ం 

9య4, ఎంx6 9యb? అంద� 9]�J)� క�! 34 అంద� lం±L�M 

�x, అంద� జగ¸�M Ï}]^వటం ^సం ��]�J)�, 34 ¨LM) 

Ï}]^వటం ^సం ��]�J)4. J6 �స� Lక�· ¦§�ర�ం. J6 

U�Lక�· ¦§�ర�ం. 34 YM� క'"బd�4. 4bc ��తమంp క'"బ� 

ఉం�L? అM అ�U¸ంX ఇ� � ఇX. ఇ� � counter balance ఏ0 
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9�ంX? ఇ� � 34 అ�Oన� � ఇl jy b క�! ¬"x¶న 4bc అ�� 

§� వ]�ంX, s�? బం�» ఓడ} అవcL? అbp-. అ-న� � అ� � 

34�d jy�, 4వc� � అl jy b క�! ఎంx6 ఇl 9��? I will 

detach you, okay let us take the challenge అJe ఇX అం'ం�? ఇX 

YMM blackmail 9]�ందన)*ట. �బ±" áXÞ ఏమJe? Yes I will take this 

challenge, ఏ0 �*దం �x, ఎ±" ప���¸ల� �d çణం Ì-J 

Ìవ�~4 \క, J Mయ*M� 34 భంగం L±ంచ4, ఏ#ంX అప �? 

మనqవ�? �పంచ	, áXÞ ఎవ�? 34. ఇ� � M4) observe 9øL�� 

ఎంత మంX ఉం��? M4) Ïe�న �� ఒక��� M4) observe 9యటం 

êద} i�"�. అbJ? Observe 9�న ��L�, 5�bన) ÇâM) 

jy�d? jప d? jy��. మ� ఇవతe Lరంp ఎవ� అ� �? 0Oeన 

Lరంp U�b\��. 7 ! ఎంxక5? 5 Çషం 56 Ïeయx\, 

Ï}]�ం�? Ïeయx. 5Çషం ఎx±L�� క� ÏeøX? ‘��L�� 

U�bM hde’ అన) L��M� అర�ం ఇX. �బ±" 5 Uణ Çష �వరణ 9� 

ఎవz. 5  Çషం U�ంP j��J)� L�వ�? 5 మన]à. అంద�� ఉన) 

మన]à 5� ఉన) మన]à °ంé ఒక�\! ‘4rc 31 ���x’ అన)�M� 

�d అర�ం ఇ� క�, áXÞ©పం� 4bc 34 ఒక�±\3 ఉJ)	. L�� 

ఉన) �చ`úvwనం 5� ఉన) �చ`úvwనం ఒక�± ��? ఒక��! L�� ఉన) 

�ంతం 5� ఉన) �ంతం ఒక�± ��? ఒక��! L�� ఉన) సంతృË� 5� ఉన) 

సంతృË� ఒక�± ��? సతcUణ సంపద దృâ"a h�న� � ��ద¶© ఒక��! 
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ర(Uణం దృâ"a *�· ��\ ఉJ)�. 4�c0 9�b ఇ� � ర(UúM) 

challenge 9��. áXÞ��నం� హృదయ��నం� Mలబ� ఉం�, సతcUúM) 

ఆ>యం\ Écక�ంP, U�L��M) ఆ>యం\ Écక�ంP, �స�L��M) 

ఆ>యం\ Écక�ంP, ఏమJ)�? I don’t accept the ర(Uణం. 34 5 

LదనM పదÞ�M ఒ� ^Mక, YM) Mర���4. 34 Accept 9య4, 34 ఇl3 

����4. J �వనల`aం þ`·. అM .e~ jప టం êద}i�"�. jy లం� 

þsచt ఎl ఉంde? మందం\ ఉంdl? మధ�ం\ ఉంdl? Æuం\ 

ఉంdl? Æuం\ ఉం� ���M� అ� jy��. అం.క�! ఏవం� 

vర�య�ర 9యమం�s? ఏ¨J ఒక��! ఏవం� ఈ బట"} 

µ46�ం�s? ఏ�J ఒక��! అ��నం, అ5) �*న�ం. �.�కతల4 Æøt� 

ఉం��. అM) �.�కతల4 Æø� అM)±5 �*5�క�]�ం��. �వనం 

êత�ం �*న�ం అ-Ì¸ంX. �*న�ం అ-Ì-న� � 5 ఇష"ం 

అం�L? J ఇష"ం అం�L? 5 ఇష"ం అన)� � 5 ఇచt ఉం�? �x. ఇచt 

�న� � Mర¥యం ఉం�? �x. అం� ఇచt, Mర¥య	} �క ��ంచట· 

సతcUణం .క� ��నం. 5 ఇష"ం అన)� � ఏ#Ì-ంX? త\�6 

ఏమJ) అవ�శం ఉం�? �xక�! 4bc�d ఇ� �Je, అl�, �కÌ. 

56 అ4�న ¢�� �MM *�~6ం�b. ఎవ�క4�న ¢�� ఎవ� ప4} 

L�� 9ø��b. � ఇం±� ఒక servant maid వP~ందం�. � ఇం±� అM) 

ప4} 9]�ం� 9య�? ఏ�J తనవ46ం'ం�? ఒక jంÂ అ-J 

తనX అ46ం'ం�? �x. ఎంxకM? అM) $\ 9]�ంX క�! ప4ల5) 
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$\ Jwం\ 9]�ంX. 9øట� � ఎ� åJ స¬ ఏ O®) అ-J తనX 

అ46ం�? అ4^�x\, ఓనరమ� \� ఏ0 j��ంX? * ఇల»ంp 5� 

అ4^, 5 వ]�b� అ46M $U j-�. 5 eంత· క�, అM 

ప'"6Ì«b, vÄత�. అం� ఏ0±? >దÞ� *�ం 5� అ4^Le, 

ownership � *�ం J��b అ4^Le. అbJ��? శ¢ర çణ 

మన]àల6 ఎవ� owner? 34. >దÞ ఉంdl? వ�¶? ఎ�» ఉంde >దÞ? 

ఆత�ం�క >దÞ. అంత��లం నంx �d ఏ >దÞ ఉం� అ� 56 

ఉపNగపడpN, అl ఉంde. ఆత�ం�క >దÞ అం�. అంత��లం అం� 

వX�ø�లం. ఆ వX�ø �లం� �d 56 అ� �M� ఉపNగపde? “అంత 

��చ *·L, స�రx 	��y క`బరం యU �r� సమ�Tవం” 4bc ఏX 

త}��q, అ� డ� అbpవr�!  అM ఆయన jy �. అంత��లం� 

భగవJ)మస�రణ కe�ట'»\ శ¢ర çణ మన]à} 56 ఉపNగపde. అX 

ఆత�ం�క >దÞ. ఈ శ¢ర çణ మన]àల6 ఏ¨J ఒక ఉపNగం అం7 

ఉందం�, అX ఎ� � ఉపNగపde? అంత��లం� భగవJ)మస�రణ 

¨వస�రణ6 ఉపNగపde. ఈ ��ం±M అl� L�¸J)* ఇ� �? 

LడకÌ. ఏ#ంX? ఇప ± వర6 Lడ�x\! µM)«ం�», ఇర� «ం�», 

	ī� «ం�» Ïeయక �వన�లం� µంత�ల ´గం శ¢ర çణ మన]àల4 

ఈ ఆత�ం�క >దÞ� Lడ�x. Ï}]6న)ప ± 4ంP Lడటం 

êద}i�"	. �M శ¢ర çణ మన]à} ఇ� � అంత��లం� �d 

¨వస�రణ6 ఉపNగప�ట'» తrzJr? ఎl Ï}]^Le? �ధన 
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9� Ï}]^Le �ధన అ3X ఒక abstract form అl�x in specific \ 

Ïere. sమ$ణం mr�లం� ల`aం ఎl Ï}]ంde? అంత�ంత 

స ష"ం\ Ï}]ంde. $ణం ఎక�åJ m.��~ అం�, �5) zX���? ఆ 

zదJల`aం స ష"ం\ �కÌ. $ణం ఎl ����? �ధన అం� $ణం క�! 

అంత��లం� �d ఈ శ¢ర çణ మన]à� 5 పM	'». �¬ ఏ0 �b. ఆ 

á�Þ 5 దగVర ఉం�X. 4�c ఉం�X. ఇం� అంత6 0ంP ఎవ© ఉండ�. 

5�0 sLe ]�రణ? ఈ áXÞ ¨ï���� Mలబ� ఉం�, ¨ïస�రణ� ఈ శ¢ర 

çణ మన]àల4 వX�r�e. ఆ >దÞ కeOఉంde. అ� � ఆ >దÞ sLe 

అం� ఇ� � ఈ Mజ��తం� �d ఆ >దÞ� ��ంÂe. ��]�J)q �Ç 

Ïere అం�, ఎక�åJ ఒక checking ఉంdl వ�¶? Annual exam 

srలం� 	ంx pre-final sre\, pre-final srలం� half yearly 

sre\, half yearly srలం� quarterly sre. �6 అl exams 

i�"s ��? అl� మనం �d §�L� test 9]^Ll వ�¶? ఎ� � 

test jr�e? ఎక�డ test jr�e? ఎl test jr�e? అl test 9య6ంd 

మనం ��ం�6ం7 Ìrమ4^ం�, అంత��లం ఎ� � వ]�ంX? 

ఇ� � jË  sx, ఏ `ణం� అJ) అంత��లం వ9~య�~. ఫlJ అ� � 

వ]�ంX అM ఎవరJ) jప గలs? jప �	. �బ±" ఎ� é ready \ 

ఉంdl వ�¶? ఎ� é ready \ ఉం� ప����� మనం ఇప � ఉJ)*? 

(�	) మ�? �బ±" Mరంతsయం\ భగవJ)మస�రణ జ�� పదÞ�\ మనం 

ఉJ)*? ఉంdl వ�¶ ఇ� �? ఎ� � మృ¸�b వ]�ంÇ 56 Ïeయx. 
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5 దగVర ఉన) శ¢ర çణ మన]à}, శర¢ం ప�Ì«���� అ� ¨వస�రణ6 

ఉపNగ పడpN�Ç Ïeయx, అ� ఇప ± వర6 ��ంPన �లం� 

అ�త6�వ �లం మ'� �ధన� ��శi�"	, అ� ఎ6�వ�లం �షr�» 

��శi�"	. L±యంx ��cక>దÞ4 '¬Ëంచ�x, అధL ఒక�ళ ఏ�J 

�ధన} 9�J?  L±వలన వP~న vwనం� స ష"త�x, క�! మ� మన6 

¨వJమస�రణ కP~తం\ క}U¸ంX అM Mర¥య�l\? అX ఉం�3 క�! 

Guarantee… �� �¬ ఏదJ) guarantee ఉం�? 4bc ఏదJ) 

9]^వr� J6 అనవసరం అంత���చ *·L స�రx 	��y క`బరం  

యజwం 9��వ, rగం 9��వ, ~మం 9��వ, �Lలrల6 mÎ�వ, దÛణ 

e��వ, �J} 9��వ?4bc ఏ0 9��q J6 అనవసరం, 5 ల`aం ఏ0±? 

What is your goal? 4bc �b�\ ��"��, �బ±" �M� 9యగeOంX ఏ0 

�x, అం.J��? కర� ��\ ��"��, క�! ఇ� � 9øX ఏ0 �x, �±"న 

కర� ��� 4bc ఏ0 jr�e? ¨ï ���M "ం�eàం�, "ంద6ంd �¬ 

*రVం �x. జగ¸�M ఆ>-ంP నంత �లం]ఖ xః×ల మ�� µ'"6ం��, 

¨LM) ఆ>-ø� ఈ �డవంp �6ంd Ì¸ంX. 	�� వ]�ంX. vwనం వల». 

34 ¨వం ఒక�� అ3 vwJM) "ంXన� � 5� 	�� ల%]�ంX. �బ±" ¨వం 

34 ఒక�� అ3 ���M 4bc "ం�e అం� ¨ï స�రణ� 4bc ఉంde. �¬ 

*రVం ఉం�? �x. మ� ఆ Mరంతsయ *నం\ ఆ ¨ï స�రణ � 4bc 

ఉJ)L? 5 శ¢ర çణ మన]àల4 ఆ ¨ï స�రణ� 4bc i�"L? �x. 

ఎ� � i�"e? ఎl i�"e? ఇX �శ) ఈ �శ)6 answer jr�లన)*ట 
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భగవం¸M 	ంx, ఎl 34 ఈ శ¢ర çణ మన]àల4 ¨ï ���� ఉంÂe? 

అం� ఈ శ¢ర çణ మన]à} ఇ� �క ఏ Uణ సంపద� పM jr�e? 

సతcUణం అ3 ¨ï సంపద� పM9ø�, అ� � శ¢ర మ  çణ మన]à} 

�M� వ�వహ�]�J)-? ఆ సతcUణ సంపద� �వ��ంచటం అ3 �M� 

Mయ0ంచ బde. sజ�క pమ�క బlల4 �స�öంÂe. U��ంచ�డx. 

తOVంÂలం� U��ంచ�డx. అర�#ం�? Ulü j'" Ulü �bc µr�e. 

	}» ఉం& �Ç గమMంÂl వ�¶? గమMంÂe. గమMంP 	}»M 

ప'"^Ll? �bcM ప'"^Ll? (….) 

 అలL' addiction l అ-న� � �MM వXeం�^Lలం� 

వ��రకం తU వ��¬కం, అ�"� �y వ4^ వ� i�Oం�? తOVం�? 

ఉ�హరణ: §� ఉదr3) �� pగడం వ�సనం అ-"-ంX, ఇLe" 

4ంP 34 �� pగ4 instantaneous ఎంx6 �� pగ4? �� క�  న4) 

బంðZ �ంX �బ±", �� క�  �కÌ. J6 xఃఖం క}U�ంX\, 4bc ఎl 

అJ) j-� J6 ultimate \ vwనం �Le, 34 9ø�నం� J6 vwనం 

s�దం� అం� అX వృ�! �3�నం�, �M 330 �J)  J6 Ïeయదం� 

అం�? ఏ0 lభం �x, 56 అ7 పM�sx ఇ7 పM� sx, ఏ0 �J)  

Ïeయx �x, �¬ం i±"J �ం�4 అం�, అX ఇం� �*దం, ఏ¨J 

ప¬»x అం� ఇం�క �*న�ం అ-�ం� ��? ఫsc�x �x ఏ¨J 

ఒ� ^Le. Why పsc�x? I accept everything, Finish, ఏ¨J పsc�x 

అం� choice ఒక± i�"b అక�డ! అర�#ం�? �� Uణం� �d మందం 
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మధ�ం Æuం ఉం�-. ఏ¨J పsc�x అం�, అం� ఆకà�" 9øL�� ఏ¨J 

పsc�x అ3క� అర�ం? అం� accept 9యM ఒక �´గం ఉంద3\, �బ±" I 

accept everything. I accept all the beings, I accept all attitudes, 34 

అంద� మ4¤లM accept 9��4, 34 అంద� మ4¤లM ఒ� 6ం� 

నం�, అ�ంటం�! అం� 34 మ4¤e) తr� 9�J? Basic \ 34 

తr� 9�J ఎవ�J? 34 ఎవ�M తr� jయ��x, Why I should 

contradictory ? 3®ంx6 వ��¬�ంÂలం� ? L�� L�� Ïe�న� � 

L�M L� M§ðం�6ం��. Why I should control him? 3®ంx6 

కం�] jr�e? 34 creator M �న� � 3®ంx6 కం�] jr�e? 

�M మనం �� M0షం ఏ0 9]�J)	? ఇంµక�M కం�] 9య�M� � 

9]�J)ం. L�కం� 4bc upper hand అM M©Ëం�^వ�M�. L�కం� 

56 ఏX ఎ6�వ Ï}స5. ఇం. క�! �M �M� 330 అం�నం�, accept all, 

L�� L� క°V". 56 4bc క°V" అ-.. �M L� క4క Mజం\ ఆ]¢ 

సంపద � క4క ఉన)Lå.? ¨ï సంపదM �½ంP నప ±�? ¨ï సంపద 

.క� ఔన)p�M) ÄÅంచగలd ? �d? గల�. ఎంxకM? L�� �d 

ఉన)X dతన�·\! Basic \ ఉన)' వం± ©
 అ�! çధ0క ��- అ�! ఆ 

��-� ఉన)¸ వం± dతన�ం, Åరణ� క¦�� ఉJ)డం�! �7»��) ��"�, 

µ�"�, Åం�ంÂ�, ఎన)J) 9��, L�M మరúల y} 9య�M� � 

9��. ఎM) � 9�J ఏమJ) 9య గe\d? �-] అr��, �-] 

అ-Ì\ ఆ బలfనత4 ఒ� ^వల� వP~ం�? s��? Pవ�� 
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ఏమJ)�? ఆ ¨LM) ఎవ�  4bc ËeËం�, 4bc ¨వం ¨వ	 అJ)� 

క�! ËeËం�, ËeËø� ఆ ̈ వం �3 *�»�p4 అJ)�. ఆ రకం\ Åరణ� 

క¦�M� ¨వ సందర{నం అ-�ం� అవc��? �\3 తþ Uణ సంప4)åన 

L�� ఏ0 జ�OంX? 	�� ల%ంPంX. L�� ఉపNగ·, 5 

��cక#న'వం± కs�చరణ వల» 5� y' కల� ��ం9 ర( తþ Uణ 

�bల6 �d �Nజనం ఉం'ంX. �M ఒక� �క Ì-J మ*క� 

అ-న 5 	ంx �MM ఒ� ^�క Ì-J 5 	ంx �MM "గడక 

Ì-J 5 	ంx M4) Jకం� �ప  L�వM ఒ� ^ �క Ì-J? L�� 

ఉన) dతJ�M� Ïe� Ì¸ం'ంX. ఒ¬Z 4bc ఎంx6s అl 

*�»�p�? ఇX Ïe�ం� క�! ఆ అ*�- మంP� క�! మంP\3 

jË ంX క�! అవ5) 5 ఉపNగం ^స· 9�ంX క�! ��తం అంp అl 

9�ంX క�! ఇl 9�ంX క�! 5µ9~ నష"ం ఏ0±? అM L�� ఉన) dతన�ం 

ఆత� �ßధం jయ�l? 9]�ంX, �M L� y±ంÂl ? �� అ3X తscp 

�షయం. మనం ఇ� � ఏ ��-� h]�J)ం? dతన�ం అ3 ��-� 

h]�న)� �, L� y±ంÂd? ��? 5Öంx6?  5 మంP 4bc 9t� 

Ì! ఎంx6 jr�e? 4bc ¨వం ^సం 9]�J)�, �బ±". 5 సృ½"� 

ఎవ�^సం ��ంచటం �! అధL ఇప ± వర6 ఒక� ^సం ��]�J) అM 

i'"6J) అX వ±" �ం�. 5b తప  J6 ��తం � ఎవc© �� అM ఎవడJ) 

ఎవ��నJ) jË J �d అX �వలం L� 	ఖ ]�� *టలన) *ట అ�. 

�ø� ఏÇ తన మంP µర6 తన�� �� 63ంx6 j� 63ంx6 L� 
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�ం� గత *ట}. Lస��కం\ ఎవ�� L� L� ^స· ��]�J)�. అధL! 

µX¶\ Ï}]6ం� ¨వం ^సం ��]�J)�. ఈ °ం� �క  Ì. �షయ 

LసJ లంప'å జగ¸� ^సం ��]�J)�. తన ^సం p® ��ం9 L� ర( 

Uణ సంప4)�, జగ¸� ^సం �షrల ^సం ��ం9 L� తþ Uణ 

సంప4)�, ¨వ	 ^సం ��]�న)L� సతc Uణ సంప4)�. అర�#ం� 

�బ±" 5 ��తం ఇl *�  jం�e. ఆ jంXన *�  వల» 56 స ష"#న 

vwనం sLe. �� M0షం $� తవc �డx. �� M0షం 9�న ప3 మÎ� 

9య�డx. 9�న "రy' మÎ� 9య�డx. 9�న త� } �నsవృ�� 

�6ంd h]^Le. ఇం�0 jr�e? వ� iరగ 6ంd h]^Le. 

అం� బంధం i�U¸న)�? బంధం ��Ì¸న)d? ఈ ఆచరణ వల» J� 

సంఘరjúÚత Lpవరణం సమ� Ì¸ం�? సంఘరjణ i�OÌ¸ం�? 

ఏ0 జ�U¸ంÇ h]^Le. ���M� �¢� �]^వ�M� మన దగVర 

ఏ0 ఉంde? Lస��క#న య�ర�#న సcసc©ప vwనం � ఉన)'వం± 

అ4భవ ���� YMM �¢� mr�e. అం� మన దగVర త6�వ కష"ం ఎ6�వ 

కష"ం vwప�} ఇంx� ఉం�-. అర�#ం�? ఏ¨J ఒక పM వP~ంX 

అ4^ం�, ఆ ఇంత కం� iద¶ iద¶ప4} ß}� 9�నం�, ఇ�� iద¶ పM 

�x, అం� అర�ం ఏ0±? ఇX కష"· �M ఎ6�వ కâ"M) అ4భ�ంPన శ�� 

�మs�a} మన దగVర ఉJ)-. �బ±" ఇX కష"ం\ కMËంచటం �x. �బ±" 

త6�వ కష"ం ఎ6�వ కష"ం అం� lభ	 �x. Lస��క#న'వం± సcసc©ప 

vwన సc��శ అ4భవం మన� స ష"ం\ ఉంde. �M� �¢� �]^Le. 
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అ� �#ంX? ఈ Uú} iద¶\ �Nజనం �x. ఆ vwప�} iద¶ 

�Nజనం �x, ఆ �షr} iద¶ �Nజనం �x, ఆ మనసన) �M� iద¶ 

ఉపNగం �x, 34 �వలం áXÞ *� సc©�డ4, ఆ áXÞ �d ఆత�� 

సంగ0ø� áXÞ �d �6ంd Ì-ంX. ఈ á�¶ dతన�ం ఆ�రం\ 

పM9]�ంX. áXÞ సcయం\ పM9య�x.  dతన�ం .క� �´వం 9త áXÞ 

పM9]�ంX,  ఈ సతc UúM) వX�య�\3 ఈ áXÞ dతన�ం � కe�Ì¸ంX.  

áXÞ� సతcUúM) ఎంx6 ప'"6J)4? �b� జగత�3 ర( 

తþUúల4 వX�]^వ�M� ప'" 6J)4, ప'"6న) త�Lత ఏ0 

Ï}]6J)4? ఈ సతcUణం �d 34 dతన�	� కలవ 6d అడ �ం 

వ]�న)X. �బ±" ఇX �d 34 వX��4. 34 �వలం dతన� సc©ప·! 

�బ±" J6 సతc Uణం� �d పM�x. అM UúÆతం\ ఎ� å. 4bc 

ఉJ)q? అ� �మr�b? �vw సc©�డ� అr�b, dతన� సc©��� 

అr�b, ఆత� సc©��� అr�b. ఇ� � 3®వ�M అం� ఏ05 

jప ం�?  3Jత� సc©�డM. అ� 34 ఆత�సc©��M అ3 స�రణ ఇప ± 

4ం9 ఎంx6 9పట" �డx? 9పట" వ�~ క�! ‘34 vన�’ M అ463 

బx} 34 ఆత�సc©��M అ4^వ�~\?  bం� 5Öంx6? �కÌ. 

5Öంx6? ఇ� � ì *� నమః అJ)వం�, ఎ� é ì *� నమః జపం 

9�వం�. 4bc ì *త� సమం\ అ-Ìవటంl? ఎంxకM? యU ´వం 

తU భవ�, మ� 34 ఆత� సc©��M అ3 ´LM) Écక�ం�, నష"·0 ఉంX 

�ం5»? �బ±" Mరంతsయం\ �� ఆ�చన� 	ంx ఏ0 i�"e ఇ� �? 
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34 ఆత�సc©��M, J6 Uúల� పM�x, క5సం వ�వ7రం� 

సతcUణం� ఉంde. Mర¥యం� UúÆతం� ఉంde. అంతకం� Fంద6 

Xగ�డx. అ� � సహజం\ ఏ ���� ఉం� Ìpb? 34 ఆత� 

సc©��న  34 dతన�ం\ ��రం\3 ఉJ)4, 34 �జw \3 ఉJ)4. ��త 

�జwతcం సహజం అ-�ంX.   *�Ìl? ఏX U��ప�¸J)� అం�, 34 

dతJ�3) U�� ప�¸J)4. 34 ���3) U��ప�¸J)4. 34 సc©ప 

vwJ3) U��ప�¸J)4. Jమ ©yత�క#న �M) 34 �స�öంÂ4. J6 

Jమ ©y} �b. ఇ�» ఎ� å. 56 స ష"#న ప�vwనం ఏర �ంÇ, 

అ� �0 9���? ఇహ మÎ� మÎ� చX�న yటం చX� పM ఉండx, 9�న 

పM మÎ� 9యb.  �నsవృ�� రÅత#న పదÞ��� ��¦��b. 9�ం� 9� 

చX�ం� చxb¸J)వ4^ం� అ� ��pb? �బ±" 5 �ధన �ంP ఏ 

�ధJ 4bc jZ, ఆ �ధన �4ంP అవ¦ష"ం ఏ0 0గle? vwనం 

0గle. ఎ� å. vwనం   వP~ంÇ, ఈ vwనం 5� �Uబ�Ø ఉం'ంX, 

ఇX dominate 9]�ంX, 5 .క� attitude M, 5 సc´LM)  ఈ vwనం 

dominate 9]�ంX. అ� �#Ì-ంX? సc´వం �d 34 �x, అప ± 

వర6 J virtues µM) i'"6J)4, 34 అంx� µంjం special  34 

ఇంx� special 34 అంx� special �x. J అసమరÞత ఇX, J సమరÞత 

ఇX. J బలం ఇX J బలfనత ఇX అM µM)± స�7M) i'"6J)4. 

ఇ� � ఈ స�7M) ఏX dominate 9�ంX? ఇ� � ��రం\ ఏ¨. ఉం& 

vwనం అX ఆ వ���pcM) సc´LM) dominate 9�ంX. 9య\3 ఏ#Ì-ంX 
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అ� �? ఇంత�లం YJ) 34 ప'"6J)4? అX Pన)Xc Ìl? tర� 

��శం sనంత వర6 2క± 9త $ðంచ బd��. tర� ��శం s\3 ఏ# 

Ìr�? ఆ 2క± .క� �´వం oలO Ì-ంX. అvwన �´వం oలO 

Ì-ంX, సc��శ vwనం కeOంX. అl ఆత� సc©ప �gp�ర vwనం 

కలగ\3, 5b సహజ	\3 ఏ¨న ���� అ- ఉJ)q, సత�ం\ 4bc ఏ¨. 

అ- ఉన)q, ఆ సU సc©��\ ఉం�Ìrb. అస¸� అంp �6ంd 

Ì-ంX. ఇప ± వర6 ఏ0 9]�J)�? ఒµ�క� �MM Æ� �క�6 

i�¸J)�. ఈ .... Æ� �క�6 i�"4, ఈ... Æ� �క�6 i�"4, ఇl ఒµ�క�1 

ఎంత�లం  అM Æ��b? అంp వదలవeàన� అ-న� �, ఈ �Âరణ అంp 

అవcటం వల» మన6 ఏ0 .eంX? అంp వదల వల�న� అM Ïe�ం�? ఎవz. 

�sగ� సంప4)� ఉJ)�, L� ఒక��¬ Æ� �క�6 i�"�. ఒµ�క�±\ 

Æ� �క�6 i�"l ఇం� U� ßధ అంp �J)డం�, U�Lక� >వణం 

9��, �స�Lక� >వణం 9��, 9య\3 ఇప ± వర6 ఏ0 .eంX? శ¢రం 

��వ వల�న�, çణం ��వ వల�న�, మనt ��వ వల�న�, áXÞ 

�6ంd Ìవల�న�. జగ¸� వదల వల�ం�, �b� �6ంd Ìవల�న� ! 

ఈశc�� ఎÇ ఒక �లం � �6ంd Ìవల�న�, ఇl ఎM) hPJ �d 

అవ5) వదల వల�న�\3 కనప�¸J)-. ఇM) వదల వల�న L±M 

3®ంx6 ప'"^Le అస}? అM)±5 ఒ��� వX��4 అ4^? అl 

అనగలOన L�, Æu êsచ~ కeOనL� సP~¤��, Æu �sగ�ం కలL�, 

L� *�· ఒ� �� ��వగల�, ఎ� డట? U�Lక�ం �న\3 ఈ `ణ· 
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Mర¥యం Æ]6న)L�. L� సP~¤��. �దం� �యత)ం 9��4, � 

9�4, �ధ�#నంత వర6 9��4 అన)L�వ�? మంద êsచ~ గలL�. 

��- aదం j��J) 56, ఇక�డ 4ంP mn» Ì\3 మm� *�} �వనం �� 

mn»Ìp�, �వనం �� mn�న� � �ధ�#నంత వర6 � 9��4 అన)� � 

ఏ ��- �� ప�Ì-ంX. మంద þsచ~ �� ప�Ì-ంX. అర�#ం�? 

ఏ#J స¬! అþ�! 34 Mర¥యం Æ]6J)4, ఏ#J స¬ Ìsdeàం�, 

మధ�మ þsచ~, అర�#ం�! Already వX��4, U�b\� దగVర ఉన)� � 

ఇవ5) వదల వల�న� అM Ïe� అక�� వX��4. U�b\� �డల సరc 

సమర ణ ´వం అM �ం'ం��, సమర ణ ��� అం� ఏ0±? ఏ0 �Le 

U�b\�� అస}?  5 శ¢రం� ఆయన6 ఏ� పM �x, 5 çణం� అసà} 

పM �x, 5 మన]à� ... �M �M) ఆయన�0 ఇ��b? 5 దగVర ఏమJ) ఉన)� 

ఉం8 అ� ంÂలM అ46ం��, అbJ ��! ఇక�డ ఏ	ంX? ఏ� �b, 

జగ¸�ం�?�x, �b�J)d? L� ��, మన]àన)ంత �ల· �b� 

ఉం��, మన]à �దం� �b� �d ��! మ� ఎవ� ఉJ)రr�? ఉన)X 

¨వం అ3 answer వP~ంX, ఆ ¨LM) ఇ9~Z. అ� � ¨వం\ �d 4bc 

�b. 34 �4 34�4 అం'J)�, ఆ 34 �నన) L� ఈ ¨వం\ �6ంd 

ÌLe, (ఇ� � 34 ఆత� సc©��M..) అX �d �6ంd Ìpb,ఎప �? 

	ంx 34 ఆp� సc©�డ4 అన) అ4భవ vwనం వø�, ఆ ఆత�సc©పం అ3 

అ4భవ vwJM) ఎవ�� ఇLcలట ఇ� �? U�b� దÛణ\ ఇ9~X 34 ఆత� 

సc©yM) అ3 సc©ప vwJM) ఇ9~��b, అX సscర ణ అం�! ఇప ± వర6 
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ఆత�సమర ణ అం� Ïeయx, ఆత�సమర ణ అం� శ¢ర çణ మన]àల6 

i'"6J)b �M, 34 ఆత� సc©�డ4 అ3 అ4భవ vwనం �x\! ఆ 

అ4భవvwనం sLe, వP~Jక ఏ0 jr�లట ఇ� �? ఆvwJM) 

సమ� ంÂe. సమ� ం9ø� ఏ#Ìpb? ఈశc��\ �d �6ంd Ì« 

పదÞ� jy�� అ� �. 4bc ఆత�సc©��\3 ఉన)ంత �లం jప �M� 

ï}�x మÎ�! ఆvwనం �d �MX\ ��, అX 34 U��� అ� 3~]�J) 

న'వం± అత�ంత Æu తర#న' వం± మÎ� Æuం� �d Æu తర	, Æu 

తమ	, ఇప ± వర6 ఏ0 jప 4, మన¶�, మధ�ం, Æuం. �� �M� మÎ� 

�� �� ఉJ)-. Æu	 Æu తర	 Æu తమ	. అత�ంత Æuం, 

ఆత�M�క#న vwJM), ఆత�M�క#న �s\�M) ఎ� � "ంxpq ఆ సరc 

సమర ణ అ3X అ� � 56 క}U¸ంX. అ� � 5 vwJM) �d బe\ 

ఇ9~��b, అvwJM) �x, vwJM) �d ఆ సxV�b� అ� ం9��b. అl 9ø�  

ఏ# Ìpb? అX ఆ సU �ద 34 �6ంd 9]^Le. ఇ�þ అసU �ద 

34 �6ంd 9]^వటం. అ�þ సత� 344 �6ంd 9]^వటం. ఇ�þ 

అసత� 34, అ�þ సత�34. అసత� 344 Ì�'"^వటం కష"ం 

అ46ం�� అంp. అస} కష"ం ఎంx� ఉంX? సత�344 

Ì�'"^వటం� Âl కష"ం ఉన)X. ఎంxకM? ఇంత కష"ప� సంyXంPన 

vwJM) వద}^Lలం� వx}6ం�L? ఇ� � Ïeయx అX. ఇ� � 

Ïeయx. sLe, 	ంx సంyXంÂe. �·Ë అసత�344 

Ì�'"^Le. ఆ సత� 34\ Mలబ� ఉంde. ఆ ఆత� సc©పం\ Mలబ� 
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ఉం�, ఆత� vwనం� ��రప� Ì- ఉం�, అ� � �MM Ì�'"63 

�యత)ం 9re. 	ంx ఏ0 jr�e 4bc? ఇ� � jË నX అంp 

�లంకషం\ అర�ం 9]6M �వలం సతc UúM) *�� U��ప�Ø, 

సతcUణ	4 *�� ఆ>-ంP ��t�, 0Oeన అం�ల4 �స�öంÂe, 

áXÞ ప�ð� *�� ��రం\ ఉంde. �·Í áXÞM ప'"Ön� UúÆతం 

అ-న dతన�ం� సంయ0ంÂe, ఆ సంయ0ంచటం Ã¬ Nగమం�! 

ద�0 áXÞ Nగం అం'J)� క� భగవYVత�! ఏ0 స7యం 9యవ� 

నr�! ఒక స7యం 9��4. 4�cÇ 9��4 అం'J)� క� ఏ0 స7యం 

? ద�0 áXÞ Nగం. ఈ áXÞM �ం5» కeÃø� అX jy� 56.  సంయమ అం� 

అర�ం ఇX. Fంద �MM Æ]Ön� E ��-� కeir�e. Nగం అం�3 

సంయ0ంచటం. అర�#ం� అం�, LV సంయమనం, మనః సంయన	, ఆత� 

సంయమ4 అM �� సంయమన	} ఉJ)-. ఈ �� భగవYVత � 

ఉJ)-, L6�మన]àఆత�. L6�M ప'"Ön� మన]à� సంయ0ంÂe, 

మన]àM ప'"Ön� ఆత�� సంయ0ంÂe, ఆత�4 ప'"Ön� పర*త�� 

సంయ0ంÂe. అX సమయ0ంచటం అం�! �బ±" Nగం అం�3 

సంయ0ంచటం అM అర�ం. హటNగ �YËక� ఉన)'వం± ఆసJ} 

Nగం �x అX preparation 4bc శ¢రం �x అM Ï}]^వ�M� 

ఆసJ}. 4bc çణం �దM Ï}]^వ�M� çúrమం. మ� 4bc 

మన]à� �x అM Ï}]^వ�నం� ఏ0 jr�e? �Âరణ jr�e. 

అర�#ం�? శ¢రం �దM Ï}]^Lలం� ఆసJ} mr�e, çúM) �దM 
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Ï}]^Lలం� çúM) హ±ంÂe. అర�#ం� శ¢sM) �దM 

Ï}]^Lలం� ఆసJ} mr�e, çúM) �x అM Ï}]^Lలం� 

çúM) హ±ంÂe, అర�#ం� మన]àM �దM Ï}]^Lలం� �Âరణ�� 

Xంye, మన]à jË నX �న6ంd మన]àM హ±ంP áXÞ jË న'"\ 

ఆచ�ంÂe. ఇ� హ±ంచటం అం�! హటNగం అం� �p�7రం ��నం ...... 

 

�ధన పంచక	 (VOICE_71)      

పక�L�� $Uం'ంX, 56 అ]ఖం\ ఉం'ంX. ప'"2ర క'"6M ఎం� 

ø� ఉండ�b. 5 heat dissipate �x అంx�4ంP. 3త బట"} క'"6M 

ఎంత øEJ ఉండ\}Upb. అ� ప'"2ర క'"6ం�, ఎ� � Æ�¶*? 

ఎ� � బట"} *��¶*? అ46ం��. �6 అ]ఖ·, �M � �క�న 

ఉన)L� h� ఆ7! � 2ర ఎంత $Uందం�, అM ఇద¶� 	UV� 

అJ)ర4^ం�, ఆ§� very happy. ��ంతం\ MxsÌpం. అం� 

అ� � అక�డ ఏ0 జ�OంX? ��üం$M� ఉన) �.�కత4 �d J� 

J×p �3 �ø]6J)4. వ��ల6న) �.�కత 56 ఆyX4~^వటం 

త� క�! వ��M� ఉన) �.�కత 5S¸ం�? ‘JX’ � ఉన) �.�కత J6 

వ]�ం�? J6 ఒక అxTత#న అంద#న శ¢రం ఉన)దం�! 34 శ¢sM) 

ధ�ంÂ4. శ¢రం �d వస�·\! మ� శ¢రం అందం\ ఉన)ంత *òన 34 

అందం\ ఉన)�"J? ఎంxక5? శ¢ర· 3., ఈ చర~ల� ప3	ంX అస}. 
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ఈ �Âరణ� పM�x\. శ¢రం, çణం, మన]à అM �డ�±" hdeàన 

ప3	ంX అసà}? 7-\ శ¢రం 33\, 7-\ అంద�l\ ¹జనం 

jయ�వ�~, అంద�l\ Mx¶ర Ìవ�~, అంద�l\ ఏ�� వø� ఏడవ�~, 

అంద�l\ న<cø� నవc�~, �బ±" ¨LM) Ï}]^Lల3 ల`aం Xశ\ 

ఎ� å. �Âరణ êద} i�" , మ�� � êదట 34 �MM �దన వల� 

వP~ంX? శ¢sM). శ¢రం 34 �x. çణం 34 �దJ)�. మన]M �d 

34 �దన వల� వP~ంX. ‘áXÞM 34’ అM అనవల� వP~ంX. అం.J? ��? 

అం� ఏ Uణం � ఉం8 ‘áXÞ M 34’ అM అం��? సతc Uణం ఉంX, 

ర(Uణం ఉంX, తþ Uణం ఉంX. (సతc Uణం) ‘శ¢రం 34’ అM అం� అX 

తþUణం. సతc Uణం � ఉన)� � ‘áXÞM 34’ అM అం��, �బ±" 

Mరంతsయం\ మన ��తం � మనం �MM U��ంÂe? సతc UúM) 

U��ంÂe. సU సతcUణం. ర(Uణం� ఉJ)వ4^ం�, అ� � మ  ప�ð 

�� వ9~���, తþUణం ప�ð�� ఉJ)వ4^ం�, అ� � శ¢రం ప�ð�� 

వ9~��b. అం� ఎlగం� ... J6 బ�ö� �Leàం� అం� అన)� � 

ఏ#Ìr�? శ¢రం 3Ìr�. 5 క��� అలàA ఉందr�. �న�డx 

$á, dక"A �న�డx అJ)�, అం�, �దం�! 34 0రప�Z బ�ö 

�న6ంd ఉండ�4, బ�öల బం� కనబ�. ఆగ6ంd ఉండ�4 అJ)వ4^.. 

. అ� �#ంX? తþUణ ప�ð. శ¢ర ప�ð. µX¶\ EµÂ~�, ర(Uణ ప�ð. 

ర(Uణ ప�ð� ఉం8 ఏ0±? ]ఖ· �Le J6. J ]ఖ· �Le J6. 

మÎ� అX�d! ]ఖం �Le, J ]ఖ· ��నం. ఎx±L� ఏ#Ì-J 
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J6 సంబంధం �x. L� xఃఖ ప�¸J)� s! µX¶\ 4bc స�¶^.. 

అþ�! 34 స�¶^4. 3®ంx6 స�¶6ం�4? 34 స�¶6ం� J6 ఇబ�ంX 

వ]�ంX. �బ±" 34 స�¶^4. అం� L�� ఇబ�ంXకరం\ ఉంXs, L� 

Mలబడ �క Ì¸J)�s, అం� µX¶\ 4bc స�¶6ం� L� �d 

��~ం�� s, అం��. ఏమం�	? అ� � మనం? No I am important, 

అX ర(Uణం. మ� సతcUణం? Sharing, caring, loving అ5) మంP Uú} 

ఈ ë�పంచం�.. ఆ మంP ల`úల5) సతcUణం�3 ఉJ)-. దయ 

�4ë�, స7యం, øవ, సత�ం, ధర�ం, అÅంస, 'మ ఈ అM) ల`úల5) 

ఎంx� ఉJ)-? సహనం, �ంతం, ఓ� , అM) hడం�, ఇM) ల`ú} 

సతcUణం� ఉం�, ఇవ5) Æ� �క�6 i±", I am important, 34 important, 

J ]ఖం important. 34 ర(Uú3) U����4 అJ)వ4^, ఈ Uణం� ఒక 

iద¶ Çషం ఉంX, ఏ0టX? áXÞ  MvM� UúÆతం. áXÞ UúÆతం. �M 

మన అ´�స బలం 9త ఏం 9�మం�, ఈ áXÞM �d మన]� y' 

పM9-ంప 9�, Uణం ప�ð �� Ï9~�ం. అX ఇం�క �� jË న t�ం, 

‘áXÞ కs�4 ��Ý’. ఎ� � కs�4��Ý? UúM� అÆతం\ పM9reàన 

áXÞ, UúM� �బ� పM9�న� �, áXÞ కs�4 ��Ý అ-�ంX. ఎ� å. 

ఈ áXÞ, 34 áXÞ క�! �చ`úvwనం క�, ��కం క�! 34 మంP ల`úల3 

±V i�"e\, 34 వ��¬క ల`úల6 ±V iట��డx\ అధs�M� ±V 

iట"�డx. ధs�M� ±V i�"e. అసp�M� ±V iట"�డx. సp�M� i�"e. 

సహJM� ±V i�"e. W�M� ±V iట"�డx. ఓ� � ±V i�"e, అtr 
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�câల6 ±V iట"�డx. 34 �s\�M� ±V i�"e, అ4s\M� ±V 

iట"�డx. అbJ��?�M  మనం ఎ' �� ±V i�¸J)ం? Opposite 

group � tick } i�¸J)ం. ఎంx6 Opposite group � tick } 

i�¸J)ం? I am inclined towards it, అ'�� ఒXO Ì- ఉJ)	. 

ò]6 సంబంధం �x ఇ� �, ఒక �క�6 ఒXO Ì- ఉJ)	.  ఎంxవల» 

ఓ�OÌrం? 4bcJ)� అంx�, అర�#ం�? �బ±" 4�cం jr�e? 

ఇ� �, mన�� s, come back �M� ఎంత బలం ఉంÇ Ï}]�ంX, 4bc 

ఒ� 6ం�3 క�! �M� బలం వP~ంX, 5 ఓ' mయ�క Ì. ఆ �.�కతల6 

\M, ఆ �షrల6 \M ఆ vwప�ల6 �M ఏ#J బలం ఉం�? �x. With 

draw your Vote. ఇX ఇం0య MÄహం అం�, 4bc అ463 ఇం0య 

MÄ7M� 34 jÃ  ఇం0య MÄ7M� ఏమJ) .d ఉం�? (ఉంX �M �� 

�\]� \ j��J)�,) ఎంxకM ఇంత Detailed \ j��J)4, �6 Ïe�న 

అంశ·! 56 ÏeయM అం�} jప l, ఇంత వర6. �M 4bc jప �నంత 

స ష"ం\ j��J)4 34. In detail \ j��J)! �*ణం� j��J). �*ణం� 

j��J)J ��? ఇX[ ఇX ఇX. YM Composition ఇX. YM working nature 

ఇX. YMవలన 34 ఆ>-ø� ఫeతం ఎl వ]�ంX. అM అ4భవ �*ణం, 

ఇX[ Z�హరణం\ ఇX అ4భవం. �*ణం j��J)J ��? �Æ[ట! 

శ¢రం ఎl తrర-�ంX, çణం ఎl తrర-�ంX, మన] ఎl 

తrర-�ంX? áXÞ ఎl పM 9]�ంX, ఎl పM jr�e? ఇl ఇl �\]� 

\ Ïeàన� � ఏ#ంX? మన�? ఓ~! స¬! ఇ� � h��4 అస}. �\]� \ 
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Ïeయక Ì. ప'"̂ \}Upవ? కల\ �లగం\ ఉన)� � ప'"^�b. 

ఇ� � � ఇం±� ఉన) �*న»5) ఒక సంP � ��మం�, ఇ� � �*4 

ÆయమJ)	, ఏమJ)� అ� �? 	ంx �� µX¶\ ఆగం�, �*న»5) 

Fంద yరß� అ5) detailed \ segregate 9�, స¬¶�న తscత �¬X అ�O. 

అX ఇ�� అం��. మ� మన�)ంx6 మనం స�\V ప'"^�క Ì¸J)ం.   ఇl 

కల\ �లగం\ ప�ø]�J)ం. అం� ఏX ఏ ×p�� m��ంÇ మనం U��ంచ 

�కÌ¸J)ం. అర�#ం�? ఇLళ అన)ం�� ఏం వండమం�రం�? ఏÇ ఒక 

Uణం ఉంX �M�, ఏ Uణం? సతcUణం. Çస�య ప�  అ-.3 

6x�¸ంX ఈ �ళ, అ¨.3 J�ష"ం, Çస�య పÃ  j-�. ర(Uణం. 

ఇం� ఇం^ step XU. వ±" Çస�య ప� � స�Ìx J6, అ5) 

ఉంdeàం�, అ5) దగV�ంde, J6 ఆ \ం � �Le, మÎ� �¬ \ం అ-. 

6దరx J6, all conditions imposed �M వల» 56 xఃఖమM J6 Ï}]. 

4bc xఃఖ ప�న పsc�x, 34 ]ఖం\3 ఉం�4, ఏ#ంX అ� �? 

తþUణం. అbJ��? Z ఇ� � మనం ఏ0 jr�e? First always 

సతcUúM� tick i�"e first. Mత���తం� �వనం � ఈ తþUణ ర(Uణ 

ఆచరణ 4ంP �ర0ంచటం sLe. mన�� Æ]^వటం, �MÃ� ఇం0య 

MÄహం. *�}\ అ-. ఇం0య MÄహం అం� ఏ0±? పX ^�క} 

^¬ బx} ఒక ^�క ^�J ఇం0య MÄహం అ3 అం�� 4bc, ఒక ^�క 

పX ^�కల� మన� పM�Xక�డ. 5 vwప�} ల` ఉండవ�~ \క. ఆ vwy�ల 

4ంP వP~న �షr} �d పX ల`} ఉండవ�~ \క. ఆ vwప�} \M, ఈ 
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�షr} �M, 5 Uణబలం ఆ�రం\ పM9]�J)-. �బ±" 4bc ఎక�డ 

with draw jr�e? vwప�ల ��-� �U ^ 9ø� Ìb, �షrల ��-� 

�U ^ 9ø� అసà} Ìవ�. ఎంxకM? వ���క�ంచబ� Ì-M. ఇం0యం �క 

వ9~�ంX అX. అ� � ఎl Æ]6ం�� mన��? ï}�x. �బ±" �Âరణ 

ఎక�డ i�"e? ఇ� �. áXÞ ప�ð � i�"e. Uúల 4ంP �ర0ంÂe. 

�ర0ంÂe అం� 5కస} �� పM� �� ఆ�చన� �M) సతc Uణం� ఎl 

jr�� 56 Ïe]ంde\! Ïeయక Ì. మన6 Ïe�నవ5) ర(Uణం 

�3 క� Ïeø�. ఎంxకM? ఇప ± వర6 ��తం ఎ�» ��ంÂ�? 34 

important J ]ఖం important. అl� ��ంÂం\! మరX ర(Uణ ధర�ం\! 

�M� వ��¬క#న'వం± ల`ú} క� సతcUణం. మ� ఆ వ��¬క ల`úల4 

మనం ఎ� åJ ప��eంÂ*? (మన ఇXవర� 9�న �ధం వల») �M వల» 

vwనం వP~ం�? (ఏ� s�x) మ�! J �డవంp ఏ0±? ��తమంp 

9K�ం, నల	 ఏ�� గడP Ì-ంX, vwనం mన�� ��O hø� ఏమJ) 

0Oeం�? 0గ�»x క�! మ� అ'వంట� � ఎl? �బ±" ఇ� � 

33మం�4? 9ø పM, 4bc ఏ పనJ) j-�, ఏ ఆ�చJ jZ, 	ంx 

�Âరణ jr�e. �Âరణ 9యdM� 4bc ఎక�డ� mÎ�e? áXÞ దగVర� 

mÎ�e. ఎ� é ఆ��నం � Mలబ� ఉం�, సతcUణం� ఈ పMM 9యటం 

ఎ�»? ఈ ఆ�చన4 9యటం ఎ�»? అM êదట �శ) mr�e, అ� � 4bc 

�MM U��పడp�? సతc Uú3) U�� పడp�. �M 5 మన] సహజం\ 

ర(Uణ ధర�ం� పM9]�ంX క�, అ�ం 9]�ంX? ãరcం అ4భవం ·ర6, 
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ãరc అలL' ·ర6 ãరc ]ఖ lలసత ·ర6, అం� ఇl 9ø�3 

$Uం'ందM, మన� vwప�} పd�-. ఉ�హరణ jy�4. ఒ�rM� 

Çస�య ప� � Oంజ} ఏరటం అలL', ఆయన ఏ0 9��డం� Çస�య 

ప�  �3ట� � ఒµ�క� Oంజ పక�6 i�Ø �ం�డం�. ఎంత�లం 

ప�¸ంX 56? ఒ�యన6 ఆL} ఏ¬ అలL' ఉంX, ఈ వంట వం� ఆ�డ 

ఆయన Çస�య Oంజ} �నడM Ï}]క�! �య6ంd ఉం8 ఈ [లంp 

�xక�! ఈmడ�య� *నx, ఆయన ఏర�  *న�. అర�#ం�? ఆయన 

�వన èe గమMంPంX క� ఈmడ, అbJ, అన)ం �3ట� � Oంజ} ఏ�Ø 

�Jలం� అX ఎంత కష"#న పM? ఇర� ఏ��, 	ī� ఏ��, నల	 ఏ�� 

h�ంX,  అ-J స¬, �నర�ం ఏ0±? 34 �య� *న4, 4bc Æయ� 

*నb, Ì. 4వcJ) *రవల�ం� 3. *ర4. ఇ� �X ఏ Uణం? J వల» 

�వటం �ద*�, jయ��క Ì¸J)4, J6 �ధ�ం �వటం �x, ఇర� ఏళ» 

4ంP Çస Oంజ} ఏ�Ø3 ఉJ)4, Çస�య� Oంజ} �య6ంd 

ఉం_�~ క�! అM అ�OJ స¬! ఆ�డ ఏమం'ంX? Çస�య� Oంజ} 

�యక Ì. ఏ0 $Uం'ంX? $[x, �reàం�, అర�#ం� ఇ� �? 

అ�0 Uణం? తþ Uణం. ఉ�హరణ} ఎంx6 j��J)4 అం�, ఈ 

ఉ�హరణ} as it is \ h��వM �x, 5 application áXÞ ���� Mలబ� 

ఉం�, సతc Uú3) U��t� ÌLe 4bc. అంద� ��రణం\ Uúల4 

U��ంచమం� ఏ0 9���? UúలM U��ంచ మం� అంద� ఏ0 9��రం� 

L�� ఉన) UúలM U�����, 5� ఏ	ం�-? ఎ� � ర( తþ � 
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ఉం�-. L±M U��ø� ఏ0 బలపడp-? అ� బలప�p-. 4bc 

U��ంÂeàంX ఏ0± అస}? (సతc UúM)) �M) U��ø� అ� బలప�¸ంX. 

ఇX సృ½" ధర�ం. సృ½" ధర�ం j��J) ఇ� �, �M) U��ø� (అ� $లప�¸ంX) 

¨LM) U��ø�? అ� బలప�¸ంX. జగ¸�M U��ø�? జగ.� బలప�¸ంX. 

�b�M U��ø�? �b� బలపడp�. ఇ� � �MM U��ంÂe అస} మన 

ల`aం ఏ0±? ¨వం. ¨ï ���M అంx^Le అం�, �cర� ã�త#న 

ర(Uణ	� అంx^ \}Upవ? ప�ర�· ��న	, 4bc xఃఖ పd� 

పsc�x అన) తþ Uణం� అంx^గ}UpL? అంx^�	 క�! 

అంx� s`]} �d, తప]à 9ø� ¨LM) �ðంచ�x. Lళ� s`స 

కృp�ల� భగవం¸M) �ðంచ�క Ìr� L��. L�� భగవం¸M) 

ద�{ంÂe అం� �sú�» �d ఏ0 jy �? Åరణ� క¦�� �వ�~ 

sవú]�� �వ�~ ఎవczJ �వ�~, L`�0 9��? తప]à 9��. 

తప]à ఏ Uణం �X? సతc Uణం �X, తపసàం� ఏ0±? తËంప 9Úట, 

అం� ఏ0±? ఇం0య	} ^�న L±M L±� ఇవc6ం�ట. 

ఇం0య	లం� క¬�ం0r}, vw3ం0r} ఇం� అంత¬ం0r}, 

అంత¬ం0r} ఉJ)r �L?  ఏ0ట�? మన] áXÞ Pత�	 

అహం�ర	 vwత ఈ అ-x కeË. అంత°ం0r}, U��i'"^Le. 

మన] áXÞ Pత�	 అహం�ర	 vwత ఈ అ-x కeË. అంత°ం0r}, 

ఇ� � �} 34 j-� 34 అం'J)*? ఎవczJ? అనటం �x, 

అం'J)మ? ఈ �} 4�cJ? J �} J j-� అం'J)	. 34 అనటం 
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�x అక�డ. అbJ ��? మ� J మన] అం'J)L? 33 మన] 

అం'J)వ?J మన] ఒ� ^వటం �దం� ఎంx^, అం'J)వ? ��! J 

Öంx^ ఇX ఇష"ం\ �దం�, J�ష"ం �ద4�J)� \M 34 ఇష"ం 

అం'J)L? అనటం �x\ �బ±" మన] �d 34 �దM jã�3 ఉJ)� 

\ అక�డ! అbJ��? ఏమం� ఈ Mర¥యం ఎవ� 9�రం�? 33 9�నం�, 

అం'J)d ��? అం� áXÞ ���� వ9~ప ±� 34 అం'J)d �� 

ఇ� �? Mర¥యం అం� á�Þ. �చ`ú vwనం� 9యబ� ఏ Mర¥యం అ-. 

ఉం& ఆ Mర¥యం 34 (áXÞ). áXÞ 4ంP 34 3434  అం'J)�. మన] 

వర6 JX JX అం'J)�. అర�#ం�? �బ±" సతc UúM) *�� 

U��]�న)� � సతcUణం బలప�. ఆ సతcUణ బలం ఆ�రం\ 4bc ¨వం 

34 అ463 అవ�శం ఉంX. ర(Uణ బlM) గ4క 4bc ఆ�రం\ 

Æ]6న)'» అ-., �b� 34\ ఉం� Ìpb. తþ Uణం బలం 

ఆ�రం\ Æ]6M ఉం� Ì. జగ¸� 34\ ఉం� Ìpb. ఒక� 33 తþ 

Uణ బlM) Écక�ంP న� �þ జగ¸� 34\ ఉJ)�, ర(Uణ బlM) 

Écక�ంP న� � �b� 34\ ఉJ)�,  సతc Uణ బlM) ఆ�రం\ 

9]6న)� � ¨వం 34\ ఉJ)�. J6 ¨LM� aదం �ద3 ���M �ðంP 

న� � 5 ల`aం ®ర�� న�"�\! మ� �M� అ4�లం\ ఉన)' వం±ంX 

ఏ0±? సతcUణం. అర�#ం�? ‘’pమసంá �డక తతcంá కనsx. 

sజసంá �డక s� 4bc ��cకంá మ� þ` �ధనంb Úం� అ$ల 

�వ సంగ ఆత�eంగ’’ JయJ! ఆత� సc©పం ఎక��ంX? అM) �bల యంx 
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ఉన)X.         ‘అ$ల �వ సంగ’ అM) 

�bలయంx కe� ఉన)X, ఎవరr�? ఆత� eంగం. ఆత�eంగ	 అం� 

�M*� hi±"న'" ¦b� ఇ�» తన�4ంP Æ� ఇ9~ ప�ర�	 �x, శ�� 

అంతకం� �x. సscంతs�0\, సరc�bలయంx, సమష" సృ½"� 

ఆ�రëత	\, ఉM�\ ఉన)�Ç, అ� ఆత�సc©ప	. ఉM�\ 

ఉన)'వం± �MM Ï}]^6ంd, ఉM�M ఎ�» �6ంd j]6ం��?(� 

]$�sb\�� �d ఇ� çబ»ం) 4bc ఏXc ఉJ)q, అX 56 స ష"ం\ 

ßధపde. పd�క ఏ0 jr�e �M), �M) Ì�'"^వటం ఎ�»  

Ïere. ఇ� � ïn»ద¶© అయ�4) ప'"6M ఏమJ)�? 34 �నM 

�PంX, ఏ 34 �నM �PంX 56? జగత�3 34 �6ంd �Pం�? �bడ3 

34 �6ంd �Pం�? ఈశc�డ3 34 �6ంd �Pం�? (J�. 34 

జగ¸� �bడ3 34 �దM �Z �ంX) �M 34 ఈశc�డ3 ఆ�రం� క� 

�MJ ప'"^వల�నX. మ�� � ఏ 344 Ì�'"^Le? ఎ� åJ 

ఒక�± U�� i'"̂ Le, 34 అ3X ఎక�డ i±" *�»�¸J)ం? అం� 

�*ణం ఉంdl? వ�¶? ఇX ఇ�» systematic approach \ ఎ� å. మనం 

అధ�యనం 9�þ, ఈ systematic approach Ã¬ �ంఖ� Nగం. YM) 

�ంఖ� �Âరణ అM అం��. ఇX ఇ�» �� �MM �డ�±" hi�ØంX. 

���M) కeË hi�¸ంX. �డ�±" hi�ØంX కeË �d 

hi�¸ంX. ఏX ఎంx� కల�Ì�ంÇ, ఏX ఎంx� ��Ì�ంÇ, 

°ం�±M �డ�±" కeË hi±"న� � 56 స ష"త వP~ం�? s��? �బ±" 
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�ంఖ�	 Ïeయక సంÖ�� �డవb. �బ±" Ëంdండ పం2కరణ �7�ండ 

పం2కరణ, ఈశcర పం2కరణ �� పం2కరణ} ఉJ)-. ఈ �ంఖ� Nగ 

��Jన)ంp స ష"ం\ 4bc ఎవ�దగVzJ ßధ Écక�ంÂe(�Je) అన)*ట. 

అ� � ఈ 34 సంగ� ఏ05 .}¸ంX. 34 సంగ� .eJక ఏం jr�e? 

ఆ 34 4 Ì�'"^వటం ఎ�»  êద} i�"e. (.................) 5� ఉన) 

dతన�· న*�! సxV�b ఎక�డ ఉJ)�? 5�M dతన�ం ©పం� ఉJ)�. 

అర�#ం�? dతJ�M� Jమ ©y} ఉJ)r? �b, �బ±" J� 4ంP 

*�»�¸న)X ఎవ�? 5� ఉన) dతన�·. J� ఉన) dతJ�M) స ంXంప 

9�నX. అం. క�! 5 శ¢రþ, 5 çణþ, 5 మనZà, 5 áÇ¶, న4) స ంXంప 

9యలb, ఎంxకM? dతన� ���� ఉన)� � L±M స ంXంప 9య�b, 

�బ±" dతన�ం అ3X áXÞ కం� అవతల ఉంX క�! �బ±" సతc UúM) �d 

�± ఉన)� � *�� 4bc dతన�ం అ3 �MM ÄÅంచ గ}Upb, 

అం.క�! ఇ� � 34 dతన�ం అనం\3 4bc ఎంx�� mn»Ìr�? 34 

ఆp� సc©��� ´గం అr��. 34 ఈశc��� ´గం అ-Ìr�. 

�బ±" స� ఎ� � �MM U��]�ంde ఎ� �?ఆ dతJ�M) U��ప�"e. ఆ 

ఈశcర సc©yM) U�� ప�"e. ఆ ఆత� సc©yM) U��ప�"e. ఆ ���M) 

U�� ప�"e. ��శ· 34\ ఉన) అ4భవం ఎÇ ఉన)� �, ఏ#Ìp�? 

34 ఆp� సc©��M అM సహజం\ *�»�p�. ఇ� � L�� Uúల� 

ప4ం�? �x, �షrల� ప4ం�? అసà} �x, మ� vwప�ల� 

ప4ం�? అసà� �x, Ì5 మన]à� పM ఉం�? �x, అస} L�� 
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మన]ం�?34 ఆp� సc©��M అన)L�� మన]�x. 34 మన]\ 

�4 �xs $á, అస} మనø �x. �బ±" ఉన)X ఏ0±? ఉన)X ఎ� � 

dతన�·, 4bc dతన�	\ ఉJ)�. అ� �వన సత�ం. ఈ సp�M) 

ÄÅంÂమం¸J)�. 34 dతన� సc©yM) అన) సp�M) 4bc అ4ë� 

�*ణం\ ÄÅంచక Ì., 5 ఉM�M 4bc Mర¥-ంచ�M� ï}�x, ఇప ± 

వర6 4bc �M L±M 4వcM ప'"6J)�. ఆట #మ�} 4వcM ప'"6J)�, 

�స��} 4వcM ప'"6J)�, �షr} 4వcM ప'"6J)�, ^�క} 4వcM 

ప'"6J)�, �మ W�X అ�షi వsV} 4వcM ప'"6J)�, ఇ�� �వM 

అ4భవ ãరcకం\ ÏeeP~నప ±� L±M వద�»క Ìr�, వద�»క Ì\ 

ఏం 9��? అ� బలfన#న'వం±�, L± (e� mళ��డx, అM అ4భవ 

ãరcక	\ Ïe�నప ±� �d, mన6� Æ]^�క Ìr�. ఎంxవల»? 

అం� dతన�మ3 U��ం� 56 s�x �బ±". 56 34 dతన�	4 అ®� 

U��ం� కeOన� � *��, అ;� � క}U¸ంX? 4bc áXÞ ��నం � 

ఉంX సతc UúM) *�� U��ంÂe. సతcUúM) *�� U��ంP �M� 

నడక �OంPన� � *�� సతc Uణ �´వం 9త, ఆ Uణ బల �´వం 9త  

4bc సతc UúM) Mర�ంచగe� దశ6 వP~న� � dతన�ం 56 ßధ 

ప��ంX. సతc Uణం� 3 ఉం8 మÎ� ßధ పడx, 4bc సతc UúM) 

ఆ�రం 9]6M ర( తþ పదÞ¸లM M§ðంP వXe�]6M, సతcUణం� 

Mలకడ jంX, ఆ సతc UúM) �d Ì�'"^Lల3 �యత)ం 9�న� � 

56 dతన�ం ßధ ప�¸ంX. అ� � 56 సc©ప vwనం [చ�]�ంX, అ� � 
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56 ఆత� సc©పం ßధపx¸ంX, �బ±" 4bc §� L� ��తం� ఈ 

నడక� 	ంx 4bc ర( తþ ల4 U��పట"డం *3Z. U��ంPనంత 

�లం అ� ఉం�-. Ïల» �Oతం Ïeø� క� 4bc నల»\ 9øX, 5 దగVర ఆg� 

నల» �Oత· ఉందం�, 56 Ïల» �Oతం Ïeయదం�, ఇ� �l Ïల»�Oతం 

9��� అస} �M)? 5� ఉన) hià M U�� ప�Ø ఉం8 అ� ఎ� é ర( 

తþ �3 ఉం�-. అం. క�, 4�c0 U��ప�"e? తదca�¬కం. 4bc 

తదca�¬కం �� Ì-న� � క� అస} అ'�� బలం i��X, ఒక �క�6 

ఒXO Ì-ందం� ò], 4bc ఇ'�Ã U�� ప�Ø YM�3 �*~M 

ఉJ)� అ4^ం�, అ� � ఇ'�Ã ఒ�OÌ- ఉం�� క�! 4bc ఇ' 

*se\, opposite 56 ^పం వP~ంX, ఏం jr�e? 	ం� �Âరణ 

jr�e. W�M) వ���క�ంచ �డx. వ���క�ంచ6ంd ఏ0 jr�e? 

ప�ష��ంÂe. ఎ�" ప�ష��ంÂe? ‘సహన	న తరగM �ం� ��’ అ3 

��ంత L��M) ఆ>-ంÂe, ఇవతల �క� అM) సతcUణం � ఏ	ంde? 

��ంత L��} ఉంde.5� ఉన) సమస�} ఎ®̄). ఉJ)N ఎM) ర(Uణ 

�షr}J)N ఎM) తþUణ �షr} ఉJ)N, L±M 

ప�ష��ంచ�M� �వల�న ��ంత L��} ఇక�డ ఉంde. అ� ఎంత బలం\ 

ఉంde? ఇX �Pన� � అl» ఇ� �d �Âe. అం� U�b\� 

jÃ ట'వం± *టe) ���M) అధ�యనం 9ø� � *టe) L��e), ఎl 

మనం ��రం\ ప'"^Le అం�, ఏ�^Le అంx�4ంP. ఆ ఇX JU�ం9 

jy �. ఇX J^స· jy �. ఇX[ J� Wధం వ]�ంX, ఇX[ J� 
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�మమయం బలం\ ఉంX, J� ^°� బలం\ ఉంX, J� Wధం బలం\ ఉంX, 

J� ఈరja బలం\ ఉంX, J� అtయ బలం\ ఉంX, J� మదం బలం\ 

ఉంX. ఇ�» అ�షi వsVల� సంబంðంPన అM)ం±5, 5� ఉన) బలfనతల4 

mత� ప'"6M, L±M M�öన~�M� �వల�న' వం± ��ంత L��ల4 ఏ� 

ప'"^Le. ప'"6M ఏ0 jr�e?  ï±M L±�ద �NOంÂe. ఈ 

��ంత L��లM ఆ �షrల .క� �´వం వP~న� డl» L±�ద 

�NOంÂe. �NOంP ఏ0 jr�e? �NOø� 5�పల ఒక సంఘరjణ 

Lpవరణం ఏర �¸ంX. అbJ��? ఏ0� సంఘరjణ? ¨ï Uú}, 

ఆ]¢ Uú}. ¨L]ర సంప! �´గ Nగ	. 5 సంప�� ఆ]¢ సంపp�? 

¨ï సంపp�? ఎl Ï}]�ంX? 5b �చ`ú vwనం� q' ఎ' �ø� అX 

అbpb. 4bc ర(U ú3) తþUú3) U�� ప�Ø ఉం8, అస} 

��cక#న'వం± సంపద 5 దగVర �x\, ఉన)X నల» �Oత· అ-. Ïల»\ 

ఎl 9���? jయ��b. �బ±" 330 అం�నం�, 5� ఉన)X U��ంచటం 

ఎంత ��నþ �M) $U 9య�M� �వల�న� �d ఉండటం �Mకం� 

అత�ంత ��నం. ఆచరణ� mn» అర�ం �న� �,  మరల అlం± సందరTం 

ఎxzన� �... �హం ��న ���� $� తవcటం అవcl? మ� �Nజనం 

ఏ	ంX? అX �ధ�ం �x\, 5� ´వం� బలం ఉం8 ´ష� వ]�ంX, 

´వం � ��రతcం ఉంద4^ం�, ´ష � ji ���, ´వం� ��రతcం �x, 

అం� అర�ం Ïeయ6ంd �ధన 9యsదం�s? అం. క�! అం� అర�ం 

ఏ0± ఇ� �? ఆ సమయ	 వP~న� � అl 9]�J)�. అ-న·ర6 
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ప�â�రం అb¸ంX, అవcMX 0OeÌ¸ంX, ఆ 0OeÌ-న అప�షlత 

సమస� ఏ#ంX? మm� ఇం^± తr� 9]6ంX, మÎ� ఏ0 j��? మÎ� 

fight  9��, మÎ� n±ంo � ఏ#ంX? అ� � ఎప ±క� � $� తbcØ3 

ఉJ)� క�! మ� ఎప ±క� � మÎ� సమస� వt�3 ఉం'ంX క�!  అస} ఆ 

సమస� ��నం అ��x\, ఒక�M� క'"బ� ఉంde. 34 U�b\� 

jy � �MM �స�ం� అధ�యనం 9�4. 34 ఈ Mయ*M� క'"బ� 

ఉJ)4. ఈ ��ంత L��M� క'"బ� ఉJ)4. ఈ �స � L��M� క'"బ� 

ఉJ)4. 34 ధర�	3 9��నం�. అధర�ం 9య4. ఏ#J స¬ ! ప'"^వటం 

అం� అర�ం ఇX, U�b ఏ ©పం� ఉJ)�? L��ల ©పం� ఉJ)�. 

సp�3) పల�ల*�! ఎవ� Mర¥యం Æ]^Le అX? అసత�ం పe�. 56 ఒక 

ల` ©y-} ఆ�యం వ]�ంX అం�, lభం వ]�ంX అం�, ఏ0 9���? 

ఇ' �క� సత�ం పల�e, ర(Uణం  ఏ0 jË ంX, పsc�x µX¶\ స�¶^, 

ఇవ5) ఇLe" §�న *��, ఇX కeÚగ�. ఇl ఎంత మంX �� అ�»\,  

ఇl 9ø� ß}�మంX lభం వ]�ంX మన�.  ఇ� � pp�eకం\ సమస� 

ప�â�రం అ-Ì�ంX, 4bc ఈ� \ ��య� గ}Upb, ఇవ5) ఇ'పక� 

jÌ�ంX. ఇ' �క� ï�మJ)�? Useless fellow don’t talk 56 అð�రం �x, 

34 �ట4, 34 అసత�ం jప 4. అధర�ం 9య4, ఎంx6 9యb?అంద� 

9]�J)� క�! 34 అంద� lం±L�M �x, అంద� జగ¸�M 

Ï}]^వటం ^సం ��]�J)�,34 ¨LM) Ï}]^వటం ^సం 

��]�J)4. J6 �స� Lక�· ¦§�ర�ం. J6 U�Lక�· ¦§ �ర�ం. 
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34 YM� క'"బd�4. 4bc ��తమంp క'"బ� ఉం�L? అM 

అ�U¸ంX ఇ� � ఇX. ఇ� � counter balance ఏ0 9�ంX? ఇ� � 

34 అ�Oన� � ఇl jy � క�! ¬"X¶న 4bc అ�� §� వ]�ంX, s�? 

బం�» ఓడ} అవcL? అbp-. అ-న� � అ� � 34�d jy�, 

4వc� � అl jy b క�! ఎంx6 ఇl 9��? I will detach you, okay 

let us take the challenge అJe ఇX అం'ం�? ఇX YMM blackmail 

9]�ందన)*ట. �బ±" áXÞ ఏమJe? Yes I will take this challenge, ఏ0 

�*దం �x, ఎ±" ప���¸ల� �d çణం Ì-J Ìవ�~4 �క, J 

Mయ*M� 34 భంగం L±ంచ4, ఏ#ంX అప �? మనqవ�? �పంచ	, 

áXÞ ఎవ�? 34. ఇ� � M4) observe 9øL�� ఎంత మంX ఉం��? 

M4) Ïe�న �� ఒక��� M4) observe 9యటం êద} i�"�. అbJ? 

Observe 9�న ��L�, 5� ఉన) ÇâM) jy�d? jప d? jy��. మ� 

ఇవతe Lరంp ఎవ� అ� �? 0Oeన Lరంp U�b\��. 7 ! 

ఎంxక5? 5 Çషం 56 Ïeయx\, Ï}]�ం�? Ïeయx. 5Çషం ఎx± 

L�� క� ÏeøX? �� L�� U�bM hde అన) L��M� అర�ం ఇX. 

�బ±" 5 Uణ Çష �వరణ 9� ఎవz. 5  Çషం U�ంP j��J)� L�వ�? 

5 మన]à. అంద�� ఉన) మన]à 5� ఉన) మన]à °ం� ఒక�\! 4bc 34 

���x అన)�M� �d అర�ం ఇ� క�, áXÞ ©పం� 4bc 34 ఒక�± 

\3 ఉJ)ం. L�� ఉన) �చ`ú vwనం 5� ఉన) �చ`ú vwనం ఒక�± ��? 

ఒక��! L�� ఉన) �ంతం 5� ఉన) �ంతం ఒక�± ��? ఒక��! L�� ఉన) 
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సంతృË� 5� ఉన) సంతృË� ఒక�± ��? సతc Uణ సంపద దృâ"a h�న� � 

��ద¶© ఒక��! ర( Uణం దృâ"a *�� ��\ ఉJ)�. 4�c0 9�b 

ఇ� � ర(UúM) challenge 9��. áXÞ ��నం� హృదయ ��నం � 

Mలబ� ఉం�, సతc UúM) ఆ>యం\ Écక�ంP, U�L��M) ఆ>యం\ 

Écక�ంP, �స� L��M) ఆ>యం\ Écక�ంP, ఏమJ)�? I don’t accept the 

ర(Uణం. 34 5 LదనM పదÞ�M ఒ� ^Mక, YM) Mర¦��4. 34  Accept  

9య4, 34 ఇl3 ����4. J �వన ల`aం þ`·. అM .e~ jప టం 

êద} i�"�. jy లం� þsచ~ ఎl ఉంde? మందం\ ఉంdl? 

మధ�ం\ ఉంdl? Æuం\ ఉంdl? Æuం\ ఉం8 ���M� అ� jy��. 

అం. క�! ఏవం� vర�య �ర 9యమం�s? ఏ¨J ఒక��! ఏవం� ఈ 

బట"} µ46�ం�s? ఏ�J ఒక��! అ��నం, అ5) �*న�ం. �.�కతల4 

Æøt� ఉం��. అM) �.�కతల4 Æø� అM)±5 �*5�క�]�ం��. 

�వనం êత�ం �*న�ం అ-Ì¸ంX. �*న�ం అ-Ì-న� � 5 

ఇష"ం అం�L? J ఇష"ం అం�L? 5 ఇష"ం అన)� � 5 ఇచ~ ఉం�? �x. 

ఇచ~ �న� � Mర¥యం ఉం�? �x. అం� -Â~ Mర¥య	} �క 

��ంచట· సతc Uణం .క� ��నం. 5 ఇష"ం అన)� � ఏ#Ì-ంX? 

త\�6 ఏమJ) అవ�శం ఉం�? �x క�! 4bc �d ఇ� �Je, అl�, 

�క Ì. 56 అ4�న ¢�� �MM *�~6ం��. ఎవ�క4�న ¢�� ఎవ� 

ప4} L�� 9ø���. � ఇం±� ఒక servant maid వP~ందం�. � ఇం±� 

అM) ప4} 9]�ం� 9య�? ఏ�J తనవ46ం'ంద? ఒక jంÂ అ-J 
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తనX అ46ం'ం�? �x. ఎంxకM? అM) $\ 9]�ంX క�! ప4ల5)! 

$\ Jwం 9]�ంX. 9ø ట� � ఎ� åJ స¬ ఏ O®) అ-J తనX 

అ46ం�? అ4^�x\... ఓనరమ� \� ఏ0 j��ంX? * ఇల»ంp 5� 

అ4^, 5 వ]�b� అ46M $U j-�. 5 eంత· క�, అM 

ప'"6Ì«b, vÄత�. అం� ఏ0±? >దÞ� *�ం 5� అ4^Le, 

ownership � *�ం J��b అ4^Le. అbJ��? శ¢ర çణ 

మన]àల6 ఎవ� owner? 34. >దÞ ఉంdl? వ�¶? ఎ�» ఉంde >దÞ? 

ఆత�ం�క >దÞ. అంత��లం నంx �d ఏ >దÞ ఉం� అ� 56 ఉపNగ 

పడpN, అl ఉంde. ఆత�M�క >దÞ అం�. అంత��లం అం� వX�ø�లం. 

ఆ వX��న �లం� �d 56 అ� �M� ఉపNగపde? అంత ��చ 

*·L, స�రx 	��y క`బరం యU �r� సం�Tవం 4bc ఏX త}��q, 

అ� డ� అbpవr�!  అM ఆయన jy �. అంత��లం� భగవJ)మ స�రణ 

కe�ట'»\ శ¢ర çణ మన]à} 56 ఉపNగ పde. అX ఆత�ం�క >దÞ. ఈ 

శ¢ర çణ మన]àల6 ఏ¨J ఒక ఉపNగం అం7 ఉందం�, అX ఎ� � 

ఉపNగపde? అంత��లం� భగవJ)మ స�రణ ¨వ స�రణ6 

ఉపNగపde. ఈ ��ం±M అl� L�¸J)* ఇ� �? LడకÌ. 

ఏ#ంX ? ఇప ± వర6 Lడ��\! µM)«ం�», ఇర� «ం�», 	ī� 

«ం�» Ïeయక �వన �లం� µంత �లం ´గం శ¢ర çణ మన]àల4 ఈ 

ఆత�ం�క >దÞ� Lడల. Ï}]6న)ప ± 4ంP Lడటం êద} i�"	. 

�M శ¢ర çణ మన]à} ఇ� � అంత��లం� �d ¨వ స�రణ6 
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ఉపNగప�ట'» తrzJr? ఎl Ï}]^Le? �ధన 9� 

Ï}]^Le �ధన అ3X ఒక abstract form అl�x in specific \ 

Ïere. sమ $ణం mr�లం� ల`aం ఎl Ï}]ంde? అంత�ంత 

స ష"ం\ Ï}]ంde. $ణం ఎక�åJ m.��~ అం� అM అం�, �5) 

zX���? ఆ zదJ ల`aం స ష"ం\ �కÌ. $ణం ఎl ����? �ధన అం� 

$ణం క�! అంత��లం� �d ఈ శ¢ర çణ మన]à� 5 పM	'». �¬ ఏ0 

�b. ఆ á�Þ 5 దగVర ఉం�X. 4�c ఉం�X. ఇం� అంత6 0ంP ఎవ© 

ఉండ�. 5�0 sLe ]�రణ ఈ áXÞ ¨ï ���� Mలబ� ఉం�, ¨ï స�రణ� 

ఈ శ¢ర çణ మన]àల4 వX�r�e. ఆ >దÞ కeO ఉంde. అ� � ఆ >దÞ 

sLe అం� ఇ� � ఈ Mజ ��తం� �d ఆ>దÞ� ��ంÂe. ��]�J)q 

�Ç Ïere అం�, ఎక�åJ ఒక checking ఉంdl? వ�¶? Annual exam 

srలం� 	ంx pre-final sre\, pre-final srలం� half yearly 

sre\, half yearly srలం� quarterly sre. �6 అl exams 

i�"s? ��? అl� మనం �d §�L� test 9]^Ll? వ�¶? ఎ� � 

test jr�e? ఎ� � test jr�e? ఎక�డ  test jr�e? ఎl  test 

jr�e? అl test 9య6ంd మనం ��ం�6ం7 Ìrమ4^ం�, 

అంత �లం ఎ� � వ]�ంX? ఇ� � jË  sx, ఏ `ణం� అJ) అంత��లం 

వ9~య�~. ఫlJ అ� � వ]�ంX అM ఎవరJ) jప గలs? jప �	. �బ±" 

ఎ� é ready \ ఉంdl వ�¶? ఎ� é ready \ ఉం� ప����� మనం 

ఇప � ఉJ)*? (�	) మ�? �బ±" Mరంతsయం\ భగవJ)మ స�రణ 
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జ�� పద¶�\ మనం ఉJ)*? ఉంdl వ�¶ ఇ� �? ఎ� � మృ¸�b 

వ]�ంÇ 56 Ïeయx. 5 దగVర ఉన) శ¢ర çణ మన]à} శర¢ం ప�Ì« 

���� అ� ¨వ స�రణ6 ఉపNగ పడpN�Ç Ïeయx, అ� ఇప ± వర6 

��ంPన �లం� అ� త6�వ �లం మ'� �ధన� ��శ i�"	, అ� 

ఎ6�వ �లం �షr�» ��శ i�"	. L±యంx ��cక >దÞ 4 '¬Ëంచ 

�x, అధL ఒక�ళ ఏ�J �ధన} 9�J?  L± వలన వP~న vwనం� స ష"త 

�x, క�! మ� మన6 ¨వ Jమ స�రణ కP~తం\ క}U¸ంX అM 

Mర¥య�l\? అX ఉం�3 క�! Guarantee… �� �¬ ఏదJ) guarantee 

ఉం�? 4bc ఏదJ) 9]^వr� J6 అనవసరం అంత���చ *·L 

స�రx 	��y క`బరం  యజwం 9��వ, rగం 9��వ, ~మం 9��వ, 

�Lలrల6 mÎ�వ, దÛణ e��వ, �J} 9��వ?4bc ఏ0 9��q J6 

అనవసరం, 5 ల`aం ఏ0±? What is your goal? 4bc �b�\ ��"��, 

�బ±" �M� 9యగeOంX ఏ0 �x, అం.J��? కర� ��\ ��"��, క�! 

ఇ� � 9øX ఏ0 �x, �±"న కర� ��� 4bc ఏ0 jr�e? ¨ï ���M 

"ం�eàం�, "ంద6ంd �¬ *రVం �x. జగ¸�M ఆ>-ంP నంత 

�లం]ఖ xః×ల మ�� µ'"6ం��, ¨LM) ఆ>-ø� ఈ �డవంp 

�6ంd Ì¸ంX. 	�� వ]�ంX. vwనం వల». 34 ¨వం ఒక�� అ3 vwJM) 

"ంXన� � 5� 	�� ల%]�ంX. �బ±" ¨వం 34 ఒక�� అ3 ���M 4bc 

"ం�e అం� ¨ï స�రణ� 4bc ఉంde. �¬ *రVం ఉం�? �x. మ� ఆ 

Mరంతsయ *నం\ ఆ ¨ï స�రణ � 4bc ఉJ)L? 5 శ¢ర çణ 
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మన]àల4 ఆ ¨ï స�రణ� 4bc i�"L? �x. ఎ� � i�"e? ఎl 

i�"e? ఇX �శ) ఈ �శ)6 answer jr�లన)*ట భగవం¸M 	ంx, ఎl 

34 ఈ శ¢ర çణ మన]àల4 ¨ï ���� ఉంÂe? అం� ఈ శ¢ర çణ 

మన]à} ఇ� �క ఏ Uణ సంపద� పM jr�e? సతcUణం అ3 ¨ï 

సంపద� పM9ø�, అ� � శ¢ర మ  çణ మన]à} �M� 

వ�వహ�]�J)-? ఆ సతcUణ సంపద� �వ��ంచటం అ3 �M� Mయ0ంచ 

బde. sజ�క pమ�క బlల4 �స�öంÂe. U��ంచ�డx. తOVంÂలం� 

U��ంచ�డx. అర�#ం�? Ulü j'" Ulü �bc µr�e. 	}» ఉం& 

�Ç గమMంÂl వ�¶? గమMంÂe. గమMంP 	}»M ప'"^Ll? �bcM 

ప'"^Ll? (….) 

 అలL' addiction l అ-న� � �MM వXeం�^Lలం� 

వ��రకం తU వ��¬కం, అ�"� �y వ4^ వ� i�Oం�? తOVం�? 

ఉ�హరణ: §� ఉదr3) �� pగడం వ�సనం అ-"-ంX, ఇLe" 

4ంP 34 �� pగ4 instantaneous ఎంx6 �� pగ4? �� క�  న4) 

బంðZ �ంX �బ±", �� క�  �కÌ. J6 xఃఖం క}U�ంX\, 4bc ఎl 

అJ) j-� J6 ultimate \ vwనం �Le, 34 9ø�నం� J6 vwనం 

s�దం� అం� అX వృ�! �3�నం�, �M 330 �J)  J6 Ïeయదం� 

అం�? ఏ0 lభం �x, 56 అ7 పM�sx ఇ7 పM� sx, ఏ0 �J)  

Ïeయx �x, �¬ం i±"J �ం�4 అం�, అX ఇం� �*దం, ఏ¨J 

ప¬»x అం� ఇం�క �*న�ం అ-�ం� ��? ఫsc�x �x ఏ¨J 
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ఒ� ^Le. Why పsc�x? I accept everything, Finish, ఏ¨J పsc�x 

అం� choice ఒక± i�"b అక�డ! అర�#ం�? �� Uణం� �d మందం 

మధ�ం Æuం ఉం�-. ఏ¨J పsc�x అం�, అం� ఆకà�" 9øL�� ఏ¨J 

పsc�x అ3క� అర�ం? అం� accept 9యM ఒక �´గం ఉంద3\, �బ±" I 

accept everything. I accept all the beings, I accept all attitudes, 34 

అంద� మ4¤లM accept 9��4, 34 అంద� మ4¤లM ఒ� 6ం� 

నం�, అ�ంటం�! అం� 34 మ4¤e) తr� 9�J? Basic \ 34 

తr� 9�J ఎవ�J? 34 ఎవ�M తr� jయ��x, Why I should 

contradictory ? 3®ంx6 వ��¬�ంÂలం� ? L�� L�� Ïe�న� � 

L�M L� M§ðం�6ం��. Why I should control him? 3®ంx6 

కం�] jr�e? 34 creator M �న� � 3®ంx6 కం�] jr�e? 

�M మనం �� M0షం ఏ0 9]�J)	? ఇంµక�M కం�] 9య�M� � 

9]�J)ం. L�కం� 4bc upper hand అM M©Ëం�^వ�M�. L�కం� 

56 ఏX ఎ6�వ Ï}స5. ఇం. క�! �M �M� 330 అం�నం�, accept all, 

L�� L� క°V". 56 4bc క°V" అ-.. �M L� క4క Mజం\ ఆ]¢ 

సంపద � క4క ఉన)Lå.? ¨ï సంపదM �½ంP నప ±�? ¨ï సంపద 

.క� ఔన)p�M) ÄÅంచగలd ? �d? గల�. ఎంxకM? L�� �d 

ఉన)X dతన�·\! Basic \ ఉన)' వం± ©
 అ�! çధ0క ��- అ�! ఆ 

��-� ఉన)¸ వం± dతన�ం, Åరణ� క¦�� ఉJ)డం�! �7»��) ��"�, 

µ�"�, Åం�ంÂ�, ఎన)J) 9��, L�M మరúల y} 9య�M� � 



�ాధన పంచకమ�  Page 74 of 324  

9��. ఎM) � 9�J ఏమJ) 9య గe\d? �-] అr��, �-] 

అ-Ì\ ఆ బలfనత4 ఒ� ^వల� వP~ం�? s��? Pవ�� 

ఏమJ)�? ఆ ¨LM) ఎవ�  4bc ËeËం�, 4bc ¨వం ¨వ	 అJ)� 

క�! ËeËం�, ËeËø� ఆ ̈ వం �3 *�»�p4 అJ)�. ఆ రకం\ Åరణ� 

క¦�M� ¨వ సందర{నం అ-�ం� అవc��? �\3 తþ Uణ సంప4)åన 

L�� ఏ0 జ�OంX? 	�� ల%ంPంX. L�� ఉపNగ·, 5 

��cక#న'వం± కs�చరణ వల» 5� y' కల� ��ం9 ర( తþ Uణ 

�bల6 �d �Nజనం ఉం'ంX. �M ఒక� �క Ì-J మ*క� 

అ-న 5 	ంx �MM ఒ� ^�క Ì-J 5 	ంx �MM "గడక 

Ì-J 5 	ంx M4) Jకం� �ప  L�వM ఒ� ^ �క Ì-J? L�� 

ఉన) dతJ�M� Ïe� Ì¸ం'ంX. ఒ¬Z 4bc ఎంx6s అl 

*�»�p�? ఇX Ïe�ం� క�! ఆ అ*�- మంP� క�! మంP\3 

jË ంX క�! అవ5) 5 ఉపNగం ^స· 9�ంX క�! ��తం అంp అl 

9�ంX క�! ఇl 9�ంX క�! 5µ9~ నష"ం ఏ0±? అM L�� ఉన) dతన�ం 

ఆత� �ßధం jయ�l? 9]�ంX, �M L� y±ంÂl ? �� అ3X తscp 

�షయం. మనం ఇ� � ఏ ��-� h]�J)ం? dతన�ం అ3 ��-� 

h]�న)� �, L� y±ంÂd? ��? 5Öంx6?  5 మంP 4bc 9t� 

Ì! ఎంx6 jr�e? 4bc ¨వం ^సం 9]�J)�, �బ±". 5 సృ½"� 

ఎవ�^సం ��ంచటం �! అధL ఇప ± వర6 ఒక� ^సం ��]�J) అM 

i'"6J) అX వ±" �ం�. 5b తప  J6 ��తం � ఎవc© �� అM ఎవడJ) 
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ఎవ��నJ) jË J �d అX �వలం L� 	ఖ ]�� *టలన) *ట అ�. 

�ø� ఏÇ తన మంP µర6 తన�� �� 63ంx6 j� 63ంx6 L� 

�ం� గత *ట}. Lస��కం\ ఎవ�� L� L� ^స· ��]�J)�. అధL! 

µX¶\ Ï}]6ం� ¨వం ^సం ��]�J)�. ఈ °ం� �క  Ì. �షయ 

LసJ లంప'å జగ¸� ^సం ��]�J)�. తన ^సం p® ��ం9 L� ర( 

Uణ సంప4)�, జగ¸� ^సం �షrల ^సం ��ం9 L� తþ Uణ 

సంప4)�, ¨వ	 ^సం ��]�న)L� సతc Uణ సంప4)�. అర�#ం� 

�బ±" 5 ��తం ఇl *�  jం�e. ఆ jంXన *�  వల» 56 స ష"#న 

vwనం sLe. �� M0షం $� తవc �డx. �� M0షం 9�న ప3 మÎ� 

9య�డx. 9�న "రy' మÎ� 9య�డx. 9�న త� } �నsవృ�� 

�6ంd h]^Le. ఇం�0 jr�e? వ� iరగ 6ంd h]^Le. 

అం� బంధం i�U¸న)�? బంధం ��Ì¸న)d? ఈ ఆచరణ వల» J� 

సంఘరjúÚత Lpవరణం సమ� Ì¸ం�? సంఘరjణ i�OÌ¸ం�? 

ఏ0 జ�U¸ంÇ h]^Le. ���M� �¢� �]^వ�M� మన దగVర 

ఏ0 ఉంde? Lస��క#న య�ర�#న సcసc©ప vwనం � ఉన)'వం± 

అ4భవ ���� YMM �¢� mr�e. అం� మన దగVర త6�వ కష"ం ఎ6�వ 

కష"ం vwప�} ఇంx� ఉం�-. అర�#ం�? ఏ¨J ఒక పM వP~ంX 

అ4^ం�, ఆ ఇంత కం� iద¶ iద¶ప4} ß}� 9�నం�, ఇ�� iద¶ పM 

�x, అం� అర�ం ఏ0±? ఇX కష"· �M ఎ6�వ కâ"M) అ4భ�ంPన శ�� 

�మs�a} మన దగVర ఉJ)-. �బ±" ఇX కష"ం\ కMËంచటం �x. �బ±" 
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త6�వ కష"ం ఎ6�వ కష"ం అం� lభ	 �x. Lస��క#న'వం± సcసc©ప 

vwన సc��శ అ4భవం మన� స ష"ం\ ఉంde. �M� �¢� �]^Le. 

అ� �#ంX? ఈ Uú} iద¶\ �Nజనం �x. ఆ vwప�} iద¶ 

�Nజనం �x, ఆ �షr} iద¶ �Nజనం �x, ఆ మనసన) �M� iద¶ 

ఉపNగం �x, 34 �వలం áXÞ *� సc©�డ4, ఆ áXÞ �d ఆత�� 

సంగ0ø� áXÞ �d �6ంd Ì-ంX. ఈ á�¶ dతన�ం ఆ�రం\ 

పM9]�ంX. áXÞ సcయం\ పM9య�x.  dతన�ం .క� �´వం 9త áXÞ 

పM9]�ంX,  ఈ సతc UúM) వX�య�\3 ఈ áXÞ dతన�ం � కe�Ì¸ంX.  

áXÞ� సతcUúM) ఎంx6 ప'"6J)4? �b� జగత�3 ర( 

తþUúల4 వX�]^వ�M� ప'" 6J)4, ప'"6న) త�Lత ఏ0 

Ï}]6J)4? ఈ సతcUణం �d 34 dతన�	� కలవ 6d అడ �ం 

వ]�న)X. �బ±" ఇX �d 34 వX��4. 34 �వలం dతన� సc©ప·! 

�బ±" J6 సతc Uణం� �d పM�x. అM UúÆతం\ ఎ� å. 4bc 

ఉJ)q? అ� �మr�b? �vw సc©�డ� అr�b, dతన� సc©��� 

అr�b, ఆత� సc©��� అr�b. ఇ� � 3®వ�M అం� ఏ05 

jప ం�?  3Jత� సc©�డM. అ� 34 ఆత�సc©��M అ3 స�రణ ఇప ± 

4ం9 ఎంx6 9పట" �డx? 9పట" వ�~ క�! ‘34 vన�’ M అ463 

బx} 34 ఆత�సc©��M అ4^వ�~\?  bం� 5Öంx6? �కÌ. 

5Öంx6? ఇ� � ì *� నమః అJ)వం�, ఎ� é ì *� నమః జపం 

9�వం�. 4bc ì *త� సమం\ అ-Ìవటంl? ఎంxకM? యU ´వం 
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తU భవ�, మ� 34 ఆత� సc©��M అ3 ´LM) Écక�ం�, నష"·0 ఉంX 

�ం5»? �బ±" Mరంతsయం\ �� ఆ�చన� 	ంx ఏ0 i�"e ఇ� �? 

34 ఆత�సc©��M, J6 Uúల� పM�x, క5సం వ�వ7రం� 

సతcUణం� ఉంde. Mర¥యం� UúÆతం� ఉంde. అంతకం� Fంద6 

Xగ�డx. అ� � సహజం\ ఏ ���� ఉం� Ìpb? 34 ఆత� 

సc©��న  34 dతన�ం\ ��రం\3 ఉJ)4, 34 �జw \3 ఉJ)4. ��త 

�జwతcం సహజం అ-�ంX.   *�Ìl? ఏX U��ప�¸J)� అం�, 34 

dతJ�3) U�� ప�¸J)4. 34 ���3) U��ప�¸J)4. 34 సc©ప 

vwJ3) U��ప�¸J)4. Jమ ©yత�క#న �M) 34 �స�öంÂ4. J6 

Jమ ©y} �b. ఇ�» ఎ� å. 56 స ష"#న ప�vwనం ఏర �ంÇ, 

అ� �0 9���? ఇహ మÎ� మÎ� చX�న yటం చX� పM ఉండx, 9�న 

పM మÎ� 9యb.  �నsవృ�� రÅత#న పదÞ��� ��¦��b. 9�ం� 9� 

చX�ం� చxb¸J)వ4^ం� అ� ��pb? �బ±" 5 �ధన �ంP ఏ 

�ధJ 4bc jZ, ఆ �ధన �4ంP అవ¦ష"ం ఏ0 0గle? vwనం 

0గle. ఎ� å. vwనం   వP~ంÇ, ఈ vwనం 5� �Uబ�Ø ఉం'ంX, 

ఇX dominate 9]�ంX, 5 .క� attitude M, 5 సc´LM)  ఈ vwనం 

dominate 9]�ంX. అ� �#Ì-ంX? సc´వం �d 34 �x, అప ± 

వర6 J virtues µM) i'"6J)4, 34 అంx� µంjం special  34 

ఇంx� special 34 అంx� special �x. J అసమరÞత ఇX, J సమరÞత 

ఇX. J బలం ఇX J బలfనత ఇX అM µM)± స�7M) i'"6J)4. 
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ఇ� � ఈ స�7M) ఏX dominate 9�ంX? ఇ� � ��రం\ ఏ¨. ఉం& 

vwనం అX ఆ వ���pcM) సc´LM) dominate 9�ంX. 9య\3 ఏ#Ì-ంX 

అ� �? ఇంత�లం YJ) 34 ప'"6J)4? అX Pన)Xc Ìl? tర� 

��శం sనంత వర6 2క± 9త $ðంచ బd��. tర� ��శం s\3 ఏ# 

Ìr�? ఆ 2క± .క� �´వం oలO Ì-ంX. అvwన �´వం oలO 

Ì-ంX, సc��శ vwనం కeOంX. అl ఆత� సc©ప �gp�ర vwనం 

కలగ\3, 5b సహజ	\3 ఏ¨న ���� అ- ఉJ)q, సత�ం\ 4bc ఏ¨. 

అ- ఉన)q, ఆ సU సc©��\ ఉం�Ìrb. అస¸� అంp �6ంd 

Ì-ంX. ఇప ± వర6 ఏ0 9]�J)�? ఒµ�క� �MM Æ� �క�6 

i�¸J)�. ఈ .... Æ� �క�6 i�"4, ఈ... Æ� �క�6 i�"4, ఇl ఒµ�క�1 

ఎంత�లం  అM Æ��b? అంp వదలవeàన� అ-న� �, ఈ �Âరణ అంp 

అవcటం వల» మన6 ఏ0 .eంX? అంp వదల వల�న� అM Ïe�ం�? ఎవz. 

�sగ� సంప4)� ఉJ)�, L� ఒక��¬ Æ� �క�6 i�"�. ఒµ�క�±\ 

Æ� �క�6 i�"l ఇం� U� ßధ అంp �J)డం�, U�Lక� >వణం 

9��, �స�Lక� >వణం 9��, 9య\3 ఇప ± వర6 ఏ0 .eంX? శ¢రం 

��వ వల�న�, çణం ��వ వల�న�, మనt ��వ వల�న�, áXÞ 

�6ంd Ìవల�న�. జగ¸� వదల వల�ం�, �b� �6ంd Ìవల�న� ! 

ఈశc�� ఎÇ ఒక �లం � �6ంd Ìవల�న�, ఇl ఎM) hPJ �d 

అవ5) వదల వల�న�\3 కనప�¸J)-. ఇM) వదల వల�న L±M 

3®ంx6 ప'"^Le అస}? అM)±5 ఒ��� వX��4 అ4^? అl 
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అనగలOన L�, Æu êsచ~ కeOనL� సP~¤��, Æu �sగ�ం కలL�, 

L� *�· ఒ� �� ��వగల�, ఎ� డట? U�Lక�ం �న\3 ఈ `ణ· 

Mర¥యం Æ]6న)L�. L� సP~¤��. �దం� �యత)ం 9��4, � 

9�4, �ధ�#నంత వర6 9��4 అన)L�వ�? మంద êsచ~ గలL�. 

��- aదం j��J) 56, ఇక�డ 4ంP mn» Ì\3 మm� *�} �వనం �� 

mn»Ìp�, �వనం �� mn�న� � �ధ�#నంత వర6 � 9��4 అన)� � 

ఏ ��- �� ప�Ì-ంX. మంద þsచ~ �� ప�Ì-ంX. అర�#ం�? 

ఏ#J స¬! అþ�! 34 Mర¥యం Æ]6J)4, ఏ#J స¬ Ìsdeàం�, 

మధ�మ þsచ~, అర�#ం�! Already వX��4, U�b\� దగVర ఉన)� � 

ఇవ5) వదల వల�న� అM Ïe� అక�� వX��4. U�b\� �డల సరc 

సమర ణ ´వం అM �ం'ం��, సమర ణ ��� అం� ఏ0±? ఏ0 �Le 

U�b\�� అస}?  5 శ¢రం� ఆయన6 ఏ� పM �x, 5 çణం� అసà} 

పM �x, 5 మన]à� ... �M �M) ఆయన�0 ఇ��b? 5 దగVర ఏమJ) ఉన)� 

ఉం8 అ� ంÂలM అ46ం��, అbJ ��! ఇక�డ ఏ	ంX? ఏ� �b, 

జగ¸�ం�?�x, �b�J)d? L� ��, మన]àన)ంత �ల· �b� 

ఉం��, మన]à �దం� �b� �d ��! మ� ఎవ� ఉJ)రr�? ఉన)X 

¨వం అ3 answer వP~ంX, ఆ ¨LM) ఇ9~Z. అ� � ¨వం\ �d 4bc 

�b. 34 �4 34�4 అం'J)�, ఆ 34 �నన) L� ఈ ¨వం\ �6ంd 

ÌLe, (ఇ� � 34 ఆత� సc©��M..) అX �d �6ంd Ìpb,ఎప �? 

	ంx 34 ఆp� సc©�డ4 అన) అ4భవ vwనం వø�, ఆ ఆత�సc©పం అ3 
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అ4భవ vwJM) ఎవ�� ఇLcలట ఇ� �? U�b� దÛణ\ ఇ9~X 34 ఆత� 

సc©yM) అ3 సc©ప vwJM) ఇ9~��b, అX సscర ణ అం�! ఇప ± వర6 

ఆత�సమర ణ అం� Ïeయx, ఆత�సమర ణ అం� శ¢ర çణ మన]àల6 

i'"6J)b �M, 34 ఆత� సc©�డ4 అ3 అ4భవ vwనం �x\! ఆ 

అ4భవvwనం sLe, వP~Jక ఏ0 jr�లట ఇ� �? ఆvwJM) 

సమ� ంÂe. సమ� ం9ø� ఏ#Ìpb? ఈశc��\ �d �6ంd Ì« 

పదÞ� jy�� అ� �. 4bc ఆత�సc©��\3 ఉన)ంత �లం jప �M� 

ï}�x మÎ�! ఆvwనం �d �MX\ ��, అX 34 U��� అ� 3~]�J) 

న'వం± అత�ంత Æu తర#న' వం± మÎ� Æuం� �d Æu తర	, Æu 

తమ	, ఇప ± వర6 ఏ0 jప 4, మన¶�, మధ�ం, Æuం. �� �M� మÎ� 

�� �� ఉJ)-. Æu	 Æu తర	 Æu తమ	. అత�ంత Æuం, 

ఆత�M�క#న vwJM), ఆత�M�క#న �s\�M) ఎ� � "ంxpq ఆ సరc 

సమర ణ అ3X అ� � 56 క}U¸ంX. అ� � 5 vwJM) �d బe\ 

ఇ9~��b, అvwJM) �x, vwJM) �d ఆ సxV�b� అ� ం9��b. అl 9ø�  

ఏ# Ìpb? అX ఆ సU �ద 34 �6ంd 9]^Le. ఇ�þ అసU �ద 

34 �6ంd 9]^వటం. అ�þ సత� 344 �6ంd 9]^వటం. ఇ�þ 

అసత� 34, అ�þ సత�34. అసత� 344 Ì�'"^వటం కష"ం 

అ46ం�� అంp. అస} కష"ం ఎంx� ఉంX? సత�344 

Ì�'"^వటం� Âl కష"ం ఉన)X. ఎంxకM? ఇంత కష"ప� సంyXంPన 

vwJM) వద}^Lలం� వx}6ం�L? ఇ� � Ïeయx అX. ఇ� � 
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Ïeయx. sLe, 	ంx సంyXంÂe. �·Ë అసత�344 

Ì�'"^Le. ఆ సత� 34\ Mలబ� ఉంde. ఆ ఆత� సc©పం\ Mలబ� 

ఉం�, ఆత� vwనం� ��రప� Ì- ఉం�, అ� � �MM Ì�'"63 

�యత)ం 9re. 	ంx ఏ0 jr�e 4bc? ఇ� � jË నX అంp 

�లంకషం\ అర�ం 9]6M �వలం సతc UúM) *�� U��ప�Ø, 

సతcUణ	4 *�� ఆ>-ంP ��t�, 0Oeన అం�ల4 �స�öంÂe, 

áXÞ ప�ð� *�� ��రం\ ఉంde. �·Í áXÞM ప'"Ön� UúÆతం 

అ-న dతన�ం� సంయ0ంÂe, ఆ సంయ0ంచటం Ã¬ Nగమం�! 

ద�0 áXÞ Nగం అం'J)� క� భగవYVత�! ఏ0 స7యం 9యవ� 

నr�! ఒక స7యం 9��4. 4�cÇ 9��4 అం'J)� క� ఏ0 స7యం 

? ద�0 áXÞ Nగం. ఈ áXÞM �ం5» కeÃø� అX jy� 56.  సంయమ అం� 

అర�ం ఇX. Fంద �MM Æ]Ön� E ��-� కeir�e. Nగం అం�3 

సంయ0ంచటం. అర�#ం� అం�, LV సంయమనం, మనః సంయన	, ఆత� 

సంయమ4 అM �� సంయమన	} ఉJ)-. ఈ �� భగవYVత � 

ఉJ)-, L6�మన]àఆత�. L6�M ప'"Ön� మన]à� సంయ0ంÂe, 

మన]àM ప'"Ön� ఆత�� సంయ0ంÂe, ఆత�4 ప'"Ön� పర*త�� 

సంయ0ంÂe. అX సమయ0ంచటం అం�! �బ±" Nగం అం�3 

సంయ0ంచటం అM అర�ం. హటNగ �YËక� ఉన)'వం± ఆసJ} 

Nగం �x అX preparation 4bc శ¢రం �x అM Ï}]^వ�M� 

ఆసJ}. 4bc çణం �దM Ï}]^వ�M� çúrమం. మ� 4bc 



�ాధన పంచకమ�  Page 82 of 324  

మన]à� �x అM Ï}]^వ�నం� ఏ0 jr�e? �Âరణ jr�e. 

అర�#ం�? శ¢రం �దM Ï}]^Lలం� ఆసJ} mr�e, çúM) �దM 

Ï}]^Lలం� çúM) హ±ంÂe. అర�#ం� శ¢sM) �దM 

Ï}]^Lలం� ఆసJ} mr�e, çúM) �x అM Ï}]^Lలం� 

çúM) హ±ంÂe, అర�#ం� మన]àM �దM Ï}]^Lలం� �Âరణ�� 

Xంye, మన]à jË నX �న6ంd మన]àM హ±ంP áXÞ jË న'"\ 

ఆచ�ంÂe. ఇ� హ±ంచటం అం�! హటNగం అం� �p�7రం ��నం ...... 

 

Voice _ 72 

క4} �]6M 9q� జప	 తప	 ��న	 pp�eక	 Temporary. 

Class Room Trailer అX Class Room Trailer 4P Real Trailer �� sLe. 

అర�#ం�? వ9~0 9��b? �� ఆ�చన� 34 ఆత� సc©�డ4 అM ��శ 

i�"e. �� ఆ�చన� ��cక#న áXÞM ��శ i�"e. �� ఆ�చన� 34 సత� 

సc©yM) 34 సత�#న 34M. 34 అస¸�4 �x, 34 అvwJM) �x అM 

Mర�ంచవల�న L±M అక�� Mర�ంP �re. L±M ఆచరణ �M� ��¦ంప 

9యక 	ం� ఆ�చనకం� 	ం� L±M Mర�ంప 9re. 5� బlM) అ� 

ఎ� å. ^� pN, 5 జగ¸�� �d L± .క� బలం తOVÌ¸ంX. 

ఎంxవల» ? 5� ఉన) బల·, 5 బయట జగ¸�� �d ఉన)X. 5 ఆసక�త ఇక�డ 

�కÌ. అక�డ జగ¸���d ��స ందన} ఉండb. జగ¸�� ��స ందన} 
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ఉJ)యం� అర�ం ఏ0±? మన�పల ఉన)�». L� J� Ì�»�¸J)డం� 

అం� 5� �d LXEన aద ´వం ఉన)X అM అర�ం. మన� aద ´వం 

న¦ంP Ì-ంX అ4^ం�, అ� �మ-Ì-ంX? L� ఎవ�� 

Ìs�p�? �� ప`ం ఉం�3 క�! °ం� 9¸} ఉం�3 క�! చప '» 

అ«�X. ఒక� 9�� ఎl µడp� µట"�� క�! M4) �ర0ం�^ 4bc 

êట" êదట. vwM ఏ0 jr�e? తన4 p4 �ర0ం�^వటం sLe. 

అర�#ం�? p1 �ర0ం9ø� °ండవ సమస� ఏX అసల? �x క�! �బ±" 

ఇl సc-ఆp�4 సం�నం jr�e. 5 ఆత�� 5� అ4సం�న పde. 5 

dతన�ం� 5� అ4సం�న పde. 5 ఆత� ��JM) 9re. ఆ ఆత� ���� 

సమ-� స*ð అం� ఏ0±? సమ �. ‘�’ అం� áXÞ శ��. � అం� � శ�� అం� 

áXÞ శ��. అం� ఏ0 9re? సమం\ ఉంÂe. ఎక�డ ఉంÂe? ఆత� ���� 

ఉంÂe. ఉన)� � áXÞ శ�� సమం\ ఉం'ంX. అX స*ð ��� అం�. అం. 

�M జడ స*ð �x, Âl మంX స*ð అం� ఏమM అ46ం��? $హ� 

స �హ ^� -, ��� 9¸} ü� üU]6 Ì- ��న 	/ ప�"� ఒక ¦l 

�Äహం వ� �§~వట· స*ð ��� అ463ట»-., అX అథమ స*ð.  

అర�#ం�? స*ð ���� �d మరÎ ఆ� ర��న aద ´L}J)-. 

అంతA-$హ� అంతA స*ð ఉంX $హ� స*ð ఉంX, అంద© $హ� 

స*ð3 Ï}]^ గ}Up�. అర�#ం� ? ఎంతø�  ��~J)డం�, ఆ� 

గంటల ø� స*ð � ��~J)డం� ఆయన! ఒ� ! ఆ� గంటల త�Lత? 

మÎ� *�} అr�డ3\ అర�ం? అX స*ð అb¸ం�? అవx, ఎ� � 
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అb¸ంX? �ల aదం� పM�6ంd ఉంdలr� L�. �పల ఉంటం 

ఏ0±? బయట ఉంటం ఏ0±? అం� ఒక posture �ంP �P కXe. 5 Mష � 

Ì¸ం�? Ì. స*ð ��� ఎl అb¸ంX? Ì. ��న· �x. కXe. 

Ì. ��న· �x. మ� స*ð ఎl అb¸ంX? అవcx క�! �బ±" స�కల ం 

M�cకల  శ$¶4 �దÞ దృ��4 �దÞ అంతA $హ� ఈ ఆ� aధ	ల� స*ð 

��� ష�cధ స*�}\ ఉం'ంX, ఈ ఆ�ం±� అవతల సహజ M�cకల  స*ð 

Mష � ఉం'ంX. ఈ ఆ� స*ð ��¸ల� అవతల ఉం� సహజ M�cకల  స*� 

ఆత�. �f�! ఆ �f� ëత ���� ఎల»� é ఉంde. ఇ� � L� ఎవ§ 

U�� Ïeయ�? ఈ అ4భవం అ-Ì-J� vwనం వ]�ంX. కర� .క� 

ఆత�ం�క ఫలం vwన·! భ�� .క� ఆత�ం�క ఫలం �d vwన·. Nగం 

.క� ఆత�ం�క ఫలం �d vwన·! Ultimate \ 5 దగVర ఏ	ంde? అత�ంత 

స ష"త ఉంde. అత�ంత స ష"#న'వం± ��ర#న' vwనం ఉంde. �M) 

4bc ఆ�రం\ 9]6M �rÝంÂe. అర�#ం� ? Â} ఒ� §�న అంp 

ఒ� �� �3ø� అ�గx.  

 

¬¬¬¬ 

 

n] ®ంబA 74 



�ాధన పంచకమ�  Page 85 of 324  

అM �స�ం  j�¸న)X, �M మనం ఏం 9�	, మనం Fనడ� X\ం, �M� 

ఇ9~�	 seat. ఈ Ì1 వP~న� � ఏ�¸ంX? ఇ� � అX X\eà 

వ]�ం� s�?ఖP~తం\ X\eà వ]�ంX. 5b jË ంX 34 �న4, 34 

jË ంX 5b �Jeàం� అం� ఏ�¸ంX? కP~తం\ XOవ]�ంX. అం. ఆ 

Mర¥యం మన §� L¢ ��తం � జర\e.  

Example: అక�డ ఎవ§ ప�Gp�� అ4^ం�, mంట3 మన6 ఏ0 

అMËంPంX? ఏZ ప�Ìpbs అM  Âl ఆ�చన} వ9~�-, మన]6 

వP~న శ�� క� *ట6 వP~ంX, êద± �� దబ�తOeన� � jy 	, ఈ 

§�� ఏ0 9యకం�, ఎక��� mళ�కం�, ఇక�� bండం� అM, ;బ�6 

మంx} ఇÂ~	, spray 9�	, L� µంj	 వP~ంX. అX�d తOVంX, 

�]�pM� ఇంత వర6 ఏ� damage జరగ�x. êద± �� ;బ� 

తOeన� � భగవం¸M దయ వలన కs�4భవం� *� 6 అవ�శం 

ఉన)X. అbJ��?33ం jy 4? ఈ §� �Pన �Î �Kషం $\�x 

�లం కర�ం అ4�eంచటం �x, �� �]�pM� అ5) L-� �]^ం�, 

ఎక�� ఒక [ట ��రం\ ఉందం�, మంx} �]^ం� అM jy 	. 

jË న� � ఏ0 jr�e? ‘’�నదU ®వc� jË న �Mనంత3  �గ పడక 

�వ�ంప దU�’’ అM µX¶\ �వ�ం�6M ఉం8 అర�ం అ«�X. ఓ~! ఇLcళ 

మన6 ఎÇ జర\ ß�ంX, hËంP mÎ�� అM ÄÅంÂe. �M ఆయన ఏ0 

9��, �క� సంx Pవ�� క� ఏ�¸ంX? ãpర»ంక mళ��� బంద� mళ� 

��? బం� �ద అM అ5) U�� 9]6J)�. అlంట� � ఈ vÄత�} 
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U��6 sb. ఎంxకM? అ� áXÞ కs�4 ��Ý అం�, కs�4భవం అం� 

అl ®'"6 వ9~]�ంX. �చ~���ం �M �చ~�ంPJ �d 56 �ల6వ 

ఉం'ం�? ఉండx. �Û\ ఉన)L� అl �చ~����.  

 iద¶} ఏ0 jy �? ãరcం, ఏ¨J ఒక పMM తలi�"b, "x¶న) 

�t�3 ÏdవP~ంX, ఆ§� ప4ల5) L-� �øøZ. ఏం �*దం sx, 

ఏ¨J �*దం  వ]�ం�? ఏ0 �*దం sx. �øyO blood ఇLcలం�, 

ఇLe"� ఇవcం, ¬� మm� mn» ఇ��	, 9�న పMM మm� 9��ం, అంతకం� 

ఏ�¸ంX, ల`ల జన�ల 4ం� 9�న ప4� 9యటం ��? �M 

ఏమ46ం�ం? ఆ! 9�న ప4� మÎ� ఎం 9��ం � ? మÎ� ఎవ� 9���� 

అ46ం�ం. అ� � ఏ#ంY? �*దం M/ ఆలస�ం తþ Uణం (ల`ú}) 

సంబం�}. áXÞ ర(Uణం 4ం� తþUúM� �బ�¸ంX. అ� � 

�*దం జ�U¸ంX. తþUణ 'రణ 9త ఆవ�ంచ బ�న� �, �*దం 

జ�O Æ�¸ంX, తప x. ఇX వ�½"�J స0½"�J తప x. ఏ �*దం 

mన��J స¬ ఆ తþUణ �bల స�హం ఉం'ంX. L±.క� *న�క 

శ�� �´వం 9త ఆ �*దం '¬Ëతం అb¸ంX. �రú} అ3కం 

s]6ం�ం. Gas cylinder ÃeంX అM, $ంá ÃeందM అవM ఇవM ఏ�Ç 

s]6ం�ం, ��క #న �రú} ఇవ5). �M అ� అ� � ఆసమయం �3, 

అక�� జరగ�M� అంత మంX చMÌవ�M� �రణం ఏ0±? ఆ తþUణ 

సంఘం అంp అక�డ 9రట·, ఇక అ� � êత�ం అంp wash out. Ex: 

ఉత�sఖంi వరద}, q�c బ]à ఉదంతం. 
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�*దం ఎl జ�OంX ఏ0± అర�ం అం� తþUణం, అంx� సహ�వనం 

9øట� � మనం ఎవ�� సహ�వనం 9]�J)మ3X  గమMం�6M 

9యమJ)�. ఇLcళ మనం ఆ L� వరస} �చ`ú, వ�వస�} అ5)�d  

�ఢ��c�} అM �క�న ప��	. అంx� �*�} ఎ6�వ 

జ�U¸J)-. ãరcం ఈ రక#న momentum ఉన)�?5 Pన)� � ఇl 

mÎ�L? ఇక�డ 4ం� mÎ�లం� µంjం ఆ�Pం9 Lళ�ం, ఇLళ mÎ¶*? 

�లం ఎl ఉంY, Lరం ఏ0±? వరöaం ఎl ఉంX? అM 34 అంp 

��ంతం\ ఉJ)J? J ఏ�Äత అంp భంగం �6ంd perfect \ ఉన)�? 

m �̀ పM అb¸ం�? ��యం ®ర��¸ం� ��? అM h]63 ల`ణం మన 

సం��యం� ఉన)X. అ� �0 �*దం వP~ంX? ఏ0 .d s�x \!. 

ఇ� �0 9]�J)ం? ��కం� పM�6ంd Ì-ంX. 33మం�నం�, �ం� 

�� ��కం ��. Ëe» ఎx� వP~ందM బయ}�రక Ìవడం �ం�, �ఢం\ 

నమ�టం �ం�, శ6JM� ���M� సంబంధం �x, �M త�L� �లం� 

���M) Ì\'"6M శ6JM) ప'"6J)ం. అంxవల» ఏ#ంX? �పంచం 

అంp ఆ ���M) �క�6 ప��ంX. ãరc�లం� �� ఒక��� �d t� శ¢ర 

ప�vwనం ఉన)X, ãరc �లం � *నbలంద© �d ఇl t�ల శ¢ర Æ�\ 

��. L�� t� �రణ శ¢ర ��¸ల� E ��-ల� ఉం�L�, తమకం� 

	ంx, జం¸bల .క� t� శ¢s} oందర\ స ంX��-.  కర�� 

�lM� �కృ� �ప¸�ల� అంxవల» L� తమ ఇం5» ఉం� iం�� జం¸bల 

.క� కదeకల4 బ±" plan 9øL�, ఎ� �ద ఏ4 l ��ం9 ట� �. Ëe» 
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6క� ^� ï±M బయట వXe�øL� క�, అ� ఆ కర� వ�¸�6 స ంXం9�, 

L± స ందనల4 U��ంP(గమMంP) ఆ శ6న �స�ం s��. అం.�M, ఇLళ 

ఈ పట"ణం� concrete jungle Ëe» §i � అడ �ం \ ప�G��ంX అM బయట6 

mళ�వx¶ అM jప �x. (sయ �x.) ఆ�లం� ఇం5» ఆb �ద ఎx¶} అ5) 

ఉం��. అM)±� y' సహ�వనం ఉన)X. ఆ సహ�వనం� L�� ఆ t� 

ప�vwనం L�� కe�X. L± .క� స ందనల4 బ±", అ��ల4 బ±", L± 

.క� ��¸ల4 గమMంచ గe�L�. ఆ శ�� *నbల �4 జం¸bల �4 

ఉం�X. ఆ t� గత#న ప�vwనం � ఆ Ïe� .ట ల� ��ం9L�. 0Oeన 

జం¸bల� t� ప�vwనం అl3 ఉంX. *నbల�3 U��ంచ గeOన ఆ శ�� 

న¦ంPంX. *నb� �చ`ú రÅతం\ ��కం ^� - ��]�J)�, 

�రణం ఏ0±?  కంచం మంచం (�ష«ం0య ]ఖం *��) ఇ� °ం� 

సత�ం అ46J)�, ఇX t�ల ధర�ం. ఎంత $\ �J)ం? ఎంత $\ 

M0ంÂం? అM ఇl �ష«ం0య ]×M� $M�న ��pM) ��]�J)	. 

అంxవల» t� ప�vwన	4 ^� - t�ల ధర�ం\ ��]�J)	. ¬¬¬¬¬ 

Ex: �é�} �బ] ÏగలL�� అడ� �వనం � Âl Ïe� .ట} ఉం�-. 

L� ^� అ��4 బ±" Ëట" అ��4 బ±" ]�ర	4ం� ఏ0 

జ�U¸న)Ç అంచJ �యగe� సమరÞత ఉం'ంX. ]ందర �ండ� 

^¸ల6 ఉన) t� ప�vwనం U�ంPన �వరణ ఉంX, ఇ� � మ4¤ల6 ఆ 

ప�vwJM) U��ం9 శ�� �x. �pÚగం� ^¸}�d �vwన సంపద�. 

కeÚ\M� వ9~టప ±� మ4¤ల6 �d �x ఈ �vwన సంపద. 
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జం¸bల కJ) *నbM� ఈ �చ`ణ vwనం (t� ప�vwనం) ఎ6�వ 

ఉంdeàంX Ì- ఉన)X �d ã��\ న¦ంPంX, ఆ జం¸b} �చ`ణ 

vwనం �క ��ంచ వల�నX Mజం\ కంచం మంచం\! �M Úగ ధర�ం 

*�Ì- *�Ì- Pవర6 ఇ� � *నb} అల]} మంద áxÞ} 

కర� పsయ�}\ *s	. మన U�ంP  ´గవతం� అ� � jy �. 

sß« �bలంద© *నb} ఇlం± L¬నM.  

 ఒక వ]�bM అక�డ h�� అ4^ MvM� �M� పM�x క�! �M 

క�� �MM h�-. అ�0± అM �శ) కeOంX మన]�, ఇ� � 

Ï}]^క Ì. J�మ-�ంX అM ఊ�6J)వ? ఊ�^l? ఇ�0±? అM 

మన6 Ïe�న �M� �K»½ం9 పM� ã46J)b, త�Lత ఏ0 9�b? 

ఎÇ ఒక Mర¥యం 9rలM ã46M ఒక Mర¥rM� వP~ ఆ వ]�bM ప'"6M 

అbJ�� అM ప��eంP zandu balm అJ)�, �M YM) Ïe�న L�, YM) 

‘�*�]’ �ళ� 9� ల6 ఇం� $\ పM9]�ంX అJ)�. ఏ 9� లక-J 

s.�~. Zandu balm కJ) power full medicated Âల ర�ల �eక} 

YM� క}��- అM ã�� �వs} 56 అంXంÂ�, ఇహ 5b �*�] 

*�� µం��, ఇl ^�క క}U¸ంX, ఆ వ]�b �డల ఆ �షయ	 

ఎడల కeOన ప�vwనం వల» ^�క క}U¸ంX. ఏ Mర¥య#J ప�vwన·. 

�e~ర� Pంత పం� *�� $Uం'ంX, �ం� Ëం� కeË. 9x\ 

ఉం'ంX, అ3X 5 ప�vwన·, అM) ^�క} �లం ఏ0±? ఆ �షయం 
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�డల 56 ఉన) ప�vwనం, మన6 ÏeయM �షయం �డల మన6 ^�క 

కe� అవ�శం ఉన)� ��? Chance �x.  

 Ex:- బంO జం� అం� ఏ0±? అన\3 	ంx\ Ïeయx అM jÃ X 

�M ఏం jy �? తమలy6 lం±X అJ)�! అం� êదట áXÞ �M) È�~ 

jy లM �యత)	  9�ంX. 5b �J)q, చXLq ఏ¨J �వ�~, 5 

vw3ం0rల �cs 5b ఏ¨. స*ÂsM) స�క�ంÂq, �M) 

ఉపNOంÂb. ఏ¨bం'ంX, �M� connection ఉంX అM అ�PంP �M) 

��b, అX �x అJ)�, అ� � J6 Ïeయదం� అJ)�, బం¢ జం� 

�6ps అM °ండవ �శ) �య\3 J6 ఈ �క�} అ� 9త �x, వx¶ 

అJ)b. ఎంxకM? ఈ �షయం U�ంP ప�vwనం �x క4క. అ�, ఆ �షయం 

U�ంP ప�vwనం కలL� �6pన  �కన  స*�నం jy�� �5 

Ïeయx అన�. �బ±" 56 ^�క}, Ïe�న �Mయం� �5 ÏeయM L± 

యంx క}Uట �x. �బ±" మన]� ఉన) ̂ �కల4 ప�త�uంÂలం� �6 

ఏ·0 Ï}Z ఆ ‘Ï}]’4 ప�ష��ø� తప  Ìb. మ� మనం అl 

ప�ష��]�J)* ? �x\? Ïe�నంత వర6 ఆ ప�vwJM) బల ప�]�J)	 

ఆచరణ�, �MM బలfన పరచటం 9re �ధ6�. అl 9ø� ^�క\ 

*ర6ంd Ì¸ంX. ఆ ప�vwJM) బలప�]�J)ం మన ఆచరణ �, ఇక అ� 

��స అ-Ì¸ంX మన]6.  
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Ex:- §� అన)ం �ం'J)ం, §£ l� వంట 9��, �M పచ~�� ఉ�  

త6�వ అ-�ంX, ఏ¨J �*దం వP~ం�? �P �d ప�vwన· క�! §£ 

�5 �5 ఆ ప�vwJM) బలప�Â	, అ� � మÎ� ^�క\ వP~ంX. అl� 

��ంత ప�vwనం� క4క �ధ6� ఏ0 jr�లం� ఎ� �� å. 5 

vw3ం0r} �M 5  క¬�ం0r} �M 5 అంత¬ం0r} �M 5 

ప�vwJM) 5 ^�క4 వ���క�]�J)N అ� � ��ంpM) �M 

ఎx�Uంd i'". �M 5b ఊ�6J)L? �� ! అస} ఆ J}క �ద 4ంP 

Fంద6 Xగ \3 �P U�ంP ఆ�P��వ? �xక�! మ� ఇం�± �M� 

LÇపL�} 9��	, ఇ� � ఈ °ం� �bల మధ� ఏ0 జ�OంX, ఆయన 

� ఉన) ప�vwనం, ఆ�డ� ఉన) ప�vwనం ఈ °ం±M ¤� 9ø పM 

9]�J)	. ¤� 9ø� � ఒ��� ఇద¶�Y ¤� అb¸ం�? అX ఎప ±� 

అవcx. ఎంxకM? 56 ఎ� é ఒ� ^�క క}U¸ం�? కలగటం �xక�! 

5 ప�vwనం ఎ� é ఒక� Æ�\ �x క�! *�ÌØ ఉం'ంX. అl అM 

మన] *�~6M ఊ�6ం�, pp�eక· �M �శcత ప�â�రం sx. ఇక�డ 

ఏ0 j��J)�. మన]�M ^�క} ప�త�uం�. ప�త�uం�ట అం� 

ఏ0±? �M ప�vwనం� స7 �డవటం. మన]� ఉన) వ]� ప�vwనం వల» 

�షr} అ4భLM) ఇ]�J)-. మన]� ఉన) ప�vwనం 9త వ]�b4 

hడ\3 ఇX $Uం'ంX, �క $[x అ3X �]�ంX క�! ఆ �9 

ప�vwJM) క4క �డ9�వ4^ ఏ#ంX? ఇక $\ �x అM�M $UంX 

అM�M �x. �P �షయం Æ]6ం�ం. ఉ�  �య�దం� ఏ�¸ంX? ఈ 
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�పంచం � ఏ జం¸b�J ఉ�  క}�6ం�r? వం�6M �ం�r? 

�న�!  ఏం? L±� ��  �? L±� �P� అవసరం �x, ఏ0 ఎంx6 

�x?  L±� �P Ïeయx, మ� 5Ö�» Ïe�ంX? మన]� ఉన) వ]� 

ప�vwనం వల» Ïe�ంX, �బ±" 4bc �M) ప�ష��ంÂe అం� మన]� ఉన) 

ఆ వ]� ప�vwJM) ప�ష��ంÂe. అ´�సవశం 9త జం¸bM �d మనl3 

తr� 9యవ�~, ఇ� � 56 జం¸b� .d ఏ0 ఉంX? ఆ ప�vwJM� 

ఆ ^�క6 క'" బ�. 5b మM½� �l! మM½ ��- 4ంP జం¸b ��-� 

వÂ~b, ఆb� ఆL�య �� అన)ం i'" 	ంx �నx �M §£ 4bc అ� 

i�. ఆ´�సం 9త అలL' 9]6ం'ంX, 4rc అం.\! µంతమంX 

9య�డM 9rsM ప4} అ´�స వశం 9త 9]�J)�, ఆప4} 

9øట� � ఆనందం\ ఉJ)s�s? ఆనందం ఉందM Ïeø�3 క� ఆ ప4ల 

యంx ^�క LM� త�¸�¸ంX. ఎÇ ఒక `ణం� ఆ ప�vwనం� ఇX 

$UందM అMËø�3 క�, మరl మరl 9య�M� ã46J)�, $[M 

పM �పంచం� ఎవzJ 9��s? 9ø L� అ4భ�ంÂక �d $UందM 

అం'J)� �M $\�x అM అనటం �x క�! høL� ఆ పM $\�x 

అం'J)�. అ´�సం అ-Jక ఇక వద�»క Ì¸J)�. 5b ఆవ�య 

�నటం వx}pL? అþ�! అం��. మ� L� అం., 5 అలL' 56 

ఎl[ L� అlL' L�� అం., వ]� aద· క�! ల`ణం\ hø� �9J 

��! అlంట� � 564 LM� aద·	న)X?  33Ç iద¶ ��క వం¸Ý¥ 

9య�డM ప4లM 330 9యటం �x అM అం�� 4bc, �M ఉపMష¸�ల 
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దృâ"a ��ంతం దృâ"a �P అ3 ల`ణం దృâ"a hø� 56 L�� aదం ఏ0 

ఉంX? ప�vwనం� aదం �x క�! ఆ ^�క ఎం� ఈ ^�� అం., �బ±" 

4bc ప�త�uø� �MM ప�త�uంÂe? ఆ వ]�bల యడల ‘$Uన)X’ అ3 

ప�vwJM) ప�త�uం�. �M) వ��Z. �M) వX�ø� ఏమ-�ంX? ఇక ^�క 

కe� అవ�శం �x. 5�పల ఎM) $UంX } ఉJ)N ?! అbJ��? 

�±"న J± 4ంP ఎM) స�క�ంÂb? ఈ Mi ఇl �త�\ ఉం8 

$Uం'ంX, చక�d} కర కరl�. $Uం�-. ప�� �M L�� 

5Öంxకr� అ� ఎl ఉం8, అ4భ�ంPన అ4భవం ఉంX క�! అంx� 

µత� ప�� క±"ం�6M అ4భ�ంÂలM క}U�ంX. ఆ7రం స�\V �ర¥ం�క 

Ìవటం 9త అJ§గ�ం వ]�ంద3 ఉ�¶శ�ం� ప�� క±"ం� 6ం� అX 

�*న�ం, గ±" ప�s�} �Jల3 ఉ�¶శ�ం� ప�� క±"ం�6ం� అX �.�కం. 

�.�కతల4 వదle, �*న�ం వల» �d ]ఖం "ం�e అ46ం� అX 

�d వదle. ఎ®̄). $UంX అJ)q L±M ప�ష��ంÂe, అl �క Ì. 

xఖం క}U¸ంX. అం� మన]� ^�క} iరగ�M� అవ�శం ఇÂ~*? 

తరగ�M�?  iరగ�M� క�! �M� �ధJ పంచకం � ఏమం'J)�? 

అl5b వ]� �షయ ప�vwJM) iం"ంXంP నంత �లం ^�కల4 5�0 

9య�b. ^�క} ��Ø3 ఉం�-. క4క 5b వ]� �షయ ప�vwJM) 

మరl �ట"6ంd ప�ష��ంP న8 ¯». అ� � *�� 5b �ధ6� అbpb. 

�బ±" �ధ6� �ధ6� �ధ6� అం� 33Ç జపం 9�4, తపం 9�4, 

��నం 9�4, 	6� �]6J)4 అం� 6దరx. Ex:- ఒక��� ఉం� 
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]ఖం "ందటం �దM క� అన� ]ఖం ఎÇ "ం�లM �య�)ంÂb, 

అంx^సం in» Ëల»} ·డ} 0; ¶} అ5) సంyXంÂb, సంyXంÂక 

]ఖం\ ఉJ)L? అ5) సంyXంPన L�\5 సంyXంచ �M L�\5 

ఎవczJ ఈ �పంచం� ]ఖ �శంస 9]�J)s? ]ఖం ^సం -5) 

సంyXంPJ ఎవర�OJ x×ల3 j��J)�. ఇవ5) ఎంx^సం?  ]ఖం 

^సం Ï�~6J)�. అర�ం ఉం� ఏమJ)? సమస� ఏ0టం�, ï± వల» ]ఖం 

sx అ3 Mర¥యం 5b "ంద�x. ï±వల» ]ఖం వ]�ంద3 �ం� గత#న 

�షయ ప�vwJM) నమ�b �M ï± వల» ]ఖం sద3 Mర¥యం 56 కలగటం 

�x. ఎంxవల» కలగటం �x?  5b Lస��క దృ½" � ప��లన 9య�x, అర�ం 

అ-�ం�! 

ఆ Lస��క దృ½"� ప��లన 9య�నంxవలన వ]�b వల» ]ఖం వ]�ందM 

�ం� 0OeంX. µబ�� పచ~��.... అ5) �ø� Âl $Uం'ంX అ3 vwపకం 

ఉన)ంxవల» �3� � �M� ]ఖం వ]�న)X. Pన)Ëల»L�� ఆ పచ~� 

iట"వ4^ అX L�� ]ఖం ఇ]�ం�? ఆ vwపకం �నంx వల» L�� ]ఖం 

s�x.  56]ఖం అMËంPంX అంద�� అMËంచx క�! అం� ఏ0±? ఎవ� 

$U L��, ఎవ� �షయ, వ]� ప�vwనం L��. అl `ణ gúM� 

*�Ì«X, ప�0¸} �MX, *�  jం�X, �MM ప'"6M ఎంత �లం 

ప�Gడpb? �MM ప'"6M ప'"6M ప�G��నంత ø� 5b ఎవ�� 

ఉం�b? �bడ� ఉం�b. 56 బంధం ఏ0టr�? 5 మనø 56 బంధ	. 

�¬ బంధ	 ఏ� �x. �బ±" 	�� అం� ఏ0±? ఆ మనసà3 బంధం�ంP 



�ాధన పంచకమ�  Page 95 of 324  

బయట పడట·. అl బయట ప�. 5b 	6�డ�. ఆ మనస3 బంధం�ంP 

బయట పdలం� అంx6 �ధన jr�e క�! అం� ఎM) అ-. $UంX 

$UంX అ3 స�7} స�క�ంÂq ఇX, అX, ఇl అl $Uం'ంద3 

´Le) 4bc వx}^Le. ఇX ఇl ఉం�3 $Uం'ంX అ3 Mర¥rM) 5� 

i'"6J)b క�! ఆ Mర¥rత�క శ��M Ì�'"^Le. �M�MM అ´�సవశం 

9త Ï�~6J)� క�! అస} మన] �MX క�! �దన)X  కర�". �5 అలL' 

వల» Ï�~6J)b. �M�MM ఉన)'»\ 5� Ï�~6J)b. ఇ� � ఏ0 

jr�e? �MM వXeం�^Le. అX మన]à� ^�క} Ì�'"^వటం 

అం�. మన]à� Pన)ప ± 4ం2 ఇX $Uం'ంX అX $[�ద3 

vwపకలన3కం ÌU9�b, అl ÌU 9�నదంp ఏ0 9�ంX? మÎ� µత� 

^�కల4 �±"ంPంX. �బ±" ఇ� � ఏ0 jr�e? అ´�స	న6 వ��¬కం 

jr�e. Ex:- \°} �Je, ఏ0 jr�e? అల»ం పచ~� $Uం'ంX, 

పర*న)ం� \°} �4, పర*న)ం� �d \°} $UJ)- 

అMË]�ంX క�! ఇ� �0 jr�e? \°} 5ళ��» 	ంP �4. అ� � తU 

వ��¬కం అ-�ంX. అ�» �� ఒక� �MM 4bc ప'"^Le. 56 ఎM)ం±� 

అ-. $UంX అ3 ] రణ ఉన)Ç ఆ �� ఒక� �MM ప'"µM తU వ��¬కం 

9re.ఇక అ-Ì-ంX అం..Once for all. 
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ఎవ§ jy రM �x,56 5� వ��¬కం 9re �c4భవం �ద 5b 

ఎM)ం±. $UంX $UంX అJ)q L±నM)ం±M వ��¬కం 9re. అXట 

అస} ప�vwనం Ì�'"^వతMక అ´�సం అ� � అ´�సం వ��¬కం 

అ-�ంX.పర*న)ం ఎవ��న $Uం'ం� ��? $Uం'ంX.�M� 

ఇ�� ప�  క}�^. ఇక�డ  �షయం అX. ఇl ఎ� �. �యత)	 9��q  

�c4భవం వ]�ంX. ఒక� ఆహరం �షయ· �x మన� Âl  ఉం�Z ఈ 

$Uండ�} అM)ం±� అం.! (ఇl �c4భవం ^సం �య�)ంÂe) 

 ఈ �పంచం � ఇద¶� మ4¤ల మధ� ఈ వ]�b ఇక�డ i�.3 

$Uం'ంX, అ3 దగV¬ వ]�ంX త\�! ఏ¨J �%న)#న వ���తcం �M, 

�%న)#న Lpవరణం �M ఏర డ�M� �రణం ఏ0±? ఈ ‘$UంX‘ 3! ఇX 

ఇl అ-. $Uం'ంX అM 5� ఒక± i'"6ం�b, అX ë �పంచం� 

56 స�Ì¸ంX �5, ఇత�ల6 స�Ì¸ం�? అl స�Ìక Ìబ�" 

�డవంp! �బ±" 5b *�~^Ll? ఇత�ల4 *రమJl? 4�c *se 

ఇ� క°6", పక�L�M *రమM jప టం �x. మనం *�. మన� �Nజనం. 

ఎప ± �క అ-J j-� $á, ల`ల జన�ల4ం2 9�b, ఇం� ల`ల జన�} 

jయ��M� �దÞ పd�b, అర�#ం�? ఇl� 9]�ం�b, అం. ��¸ం�b 

Ì¸ం�b. ఏ#J vwన �షయం\ �M) á� i±" అ�PంP 

ప�ష��ంÂల46ం�, తU వ��¬కం. 33 *se. ‘34 $UంX’ ల5) 

Ì�'" ^Le. ఎM) $UంX అM 34 అ46ం'J)  ఆ $UంXల5) తU 

వ��¬కం 9� Ì�'"^Le. ఎవ�^సం? J^సం. 34 బంధ sÅత�ం 
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"ం�e. బంధం 4ం2 బయట పde అం�, ఇl $UంXలM)ం±� తU 

వ��¬కం jr�e.  

................................................ 

     �ధన పంచక	 

H» || �ÇMత� మ�యpం  

‘’��Mత�	 �ద	ల4 అధ�యన	 9re. ��yXంచబ�న కర�ల4 

అత�ంత >దÞ� ఆచ�ంÂe. ఆ కర�లనM)ం±M భగవం¸M� అం�తం jr�e. 

మన]à�M ^�కల4 p�గం jr�e. అంతరంగం�M -yప	లM)ం±5 

భగవం¸M� అం�తం jr�e’’.   

ఏZ! yప	లM)ం±5 భగవం¸M� అం�తం jr�l? అb4 

అంత6	ంx ఏ0 అం�తం jr�లJ)�? అంత6	ంx ఏ0 jy �? 

మన]� ^�క}, అంత6	ంx ఏ0 jy �? కర�} అం�తం jr�e 

అJ)�, ఒక �మం� j��J)� అX 34 j��న)X. అక�డ గమMంచ వల�నX 

ఏ05 ఒక �మ	� j��J)�. త�Lత ఒµ�క�1 �వ����. 	ంx 

కర�} అం�తం jr�e, త�Lత ^�క} Ì�'"^Le. త�Lత 

�ణ�yy} Ì�'"^Le, ఇ� � 5b ^�� ^�� అ46ం'J)�, 

$UంX, $UంX అM ఈ ‘$UంX’ల5) ఏ ©పం� 5� MÛప�ం 

అb¸J)-? �ణ�yyల ©పం� 5� MÛప�ం అb¸J)-. శ¢రం 
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��Pi±" మ§ శ¢రం�� m`� ట� � ఈ ]ఖ x×ల5) �ణ�yyల 

©పం� 5� y' మÎ� ఉత�ర జన�� 5� y' వ]�J)-. ఈ జన�� 

5�Ç 9�నM అ46ం'J)�, ఇక�డ �x, ఇవ5) ఉత�ర జన�6 5� y' 

¦నà§A అb¸J)N. �బ±" ఇ� � 5b, ఆ దృ½"� ఆ�PంÂe. ఇmంx6 

ప�ష��ం�^Le? ఇ� �Ç $UంX $\�x అ46J)వM �x, 

అ-�ం�Ç అ-"-ంX �M) $Ujr�e ఇ� �, క5సం ఉత�ర 

జన��J �M సzన శ¢రం సzన vwనం ల%ంÂలం�, ఇ� � సzన �యత)ం 

9ø� ఈ జన��3 అస} జ3� �6ంd 9]^వ�~\, �బ±", అవ�శం 

ఎంx� ఉంX? అం� vwనం� ఉంX, �బ±" ఆ vwన �ధన jr�e అM 

j��J)�.  

 ‘’అంతరంగం�M yప	లM)ం±5 �gళన	 \�ంÂe �షయ 

వ]�bల వలన కeOన సం�ర ¹\	ల5) xఃఖë-ష" #నవM U��ంÂe’’.   

ఏ0 ¹\}?�షయ వ]�bల వలన కeOన అ4భవ· ¹గ	. సం�రం 

అం� ఏ0±? 5 మన]à వ]�bల �± �షrల �± �వ��ం9 ఆ�చన� 

సం�రం అం�! అం. �M, in» 9]^వటం Ëల»e) కనటం Lళ»6 in��� 

9యటం ఇX�x సం�రం అం�! వ]�b} �షr} ఈ °ం± �డల 

మన]� కe� ఆ�చన} ఏ�. ఉJ)N అ� సం�రం అం�! ఇం�0 �x. 

ఇX ఎl వP~ంX అం� అ3క జJ��öతం\ వP~ంX, �బ±" బంధం అం� 

ఏ0±? మన]à వ]�bల యడల �షrల �డల ఆ�చన} కeOt� M4) 
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�b�\ 9]�న)X, ఆ మన]àM క4క �6ంd 9]6ం� 5b 	6�డ�. ఒక 

వ]�bM h�b, hడ\3, �ం� J6 పM ఏ	న)X? J6 అవసరం �x 

అM అ-J U��6 sLe. J6 అవసరం �x అ3 ఆ�చన 	ంx sLe 

56, వ]�వల �డల �షrల �డల 5 మన] పM9య6ంd ఉంde 

అం� ఏ0 jr�e? 56 �MU�ంP Ïeయ6ంd అJ) ఉంde! అథL 

U��J~b, U��ంÂక ఏ0 jr�e? J6 అవసరం �x అM స*�నం 

jy e.  

U��ంచ6ంd ఉంde. అథL U��ంPJ J6 అవసరం �x అ4^Le. 

J6 అవసరం �x అ46J)క ఏ0 అడ �ం sb క�! ఈ °ం�*టల దగVs 

ఆOÌLe. �షrల4 U��ంచ �డx. వ]�bల4 U��ంచ �డx. U��ంచ 

6ంd ఉం�, అస} మన]� ప3 �x. ఒక �ళ U��ంÂb, అ� �0 

స*�నం jy e? J6 అవసరం �x. ఇl ఒక� *ట � ¨ం9 §� 

ఎ� å. వ]�ంÇ, అ� � 56 vwనం వ]�ంX. ఒక�*ట � Ïగ�x అ4^ 

అvwన·! �బ±" ఒక�*ట� అక��� Ï[V�"re, ఇX �ధ�*? ఎంx6 

�ధ�ం �x? 4bc అ46ం�, సృ½"� �నః సృ½" 9యగలb, అX 5 సమరÞత 

*నbM� అM ��c0©� M©ËంÂ�. Lª »వ© ఆ�శం �4ంP 

XOs�x, 5l\3 ��"�, *నbM� ఏY అ�ధ�ం �x. �5 5b �M� 

ã4^వటం �x అం.! ‘మన]� ^�క} p�గం 9re, అంతరంగం �M 

yప	లM)ం±5 �gళన \�ంÂe, �షయ వ]�bల వలన కeOన సం�ర 

¹\	ల5) xఃఖ ë-ష"#నవM U��ంÂe’  
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ఎంx6 xఃఖ ë-ష"#నదM U��ంÂe? �MM mన�� Æ]^Le క4క, ఆ 

�షrల U�ం9 ఆ వ]�bల U�ం9 5b ప}*�» 5 xః×M) U�ంP 

వ���క�]�J)b క�! §� L� ��తం � ఎ� � *�»�J xః×ల U�ం9 

*�»�¸J)b, ]×ల U�ంP *�»డటం �x క�! ఇం� ఆనందం 

µX¶\ 0OeÌ-ందM xఃఖ ప�¸J)b, ఆ µX¶\ మÎ� ^�క4 

�±"]�న)X, �బ±" ఇ� � ఏ0 jr�e?  

ఆ వ]�ప�vwJM) �షయ ప�vwJM) ప�vwన	 � స7 వX�-�. ఇX 

ఏ0±? అM U��ం9 పM వX�-�. అక�డ వదల �క Ìr�b, U��ంÂb, 

అ� åJ J6 అవసరం �దM వX�-�. అస} U��ంచ 6ంd ఉంde, 

అధL ఒక�ళ U��ంP న8 ¯». ఏం jr�e? J6 అవసరం �x అM jy e. 

jË నంత .eక �దం� కష"ం అం� అ´�సం 9యవr�! అవసరం ఉందM 

అ´�సం 9�b క�! అl� అవసరం �దM అ´�సం jr�e. “�షయ 

వ]�bల వలన కeOన సం�ర ¹గ	ల5) xఃఖ ë-ష"#నవM U��ంÂe. 

��ర#న ప'"దల� ఆత� �Âరణ µన�Oం�. గృహ బంధన	ల 4ం� 

�	��M "ంx”  

 ఇY ఆత� �Âరణ అం�! ఈ పM 9య6ంd 33Ç 9�4, �స��} 

చXL4 ఆp� �Âరణ 9�4 సతàం\M� mÎ»4 అం� lభం �x. 

సతàంగ	 అం� J సc´LM) *¬~X ఏÇ అ� సతàంగ	. ��క hdమÝ 

పX��» చXL4, �M�ద ఇర� ��» *�»d4, అM�క 5 ��త	 �� 
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ఏ0 Ï�~6J)b �M 4ంP? �M వల» 5 సc´వం ఏ0 *�ంX? 5 సc´వం 

*ర�x అం�, �లsపం కá¬». �Nజనం �x, బ�«} �ం� lభþ 

ఇక�d అ� lభం. “గృహ బంధన	ల4ం� �	�� "ంx” అం� ఏ0±? 

శ¢ర· J ఇ}», శ¢ర· 3న3 5 p�త�aత, అ� గృహ బంధన	 అం� 

�ం5»ంP �	6�డb �! ఒక Mజ గృ~త�రణం అం� – అక�డ Eన jË న 

�ం5» ఇ}» �డP i±" "మ�M �x, శ$¶ర�	 Æ]6ం� 56 �sగ�ం 

కలగ\3 ఇ}» �డP i'" అM అర�ం వ]�ంX, శ¢రమ3 ఇ}», 34 శ¢రమ3 

´వ p�త�aత �MM �sగ�ం � 9Xం�.  

ఈ çరంభ H»కం� ì శంకర భగవU yxలL� ఆ����క �ధ6న6 

అవసర#న ఎM0X tచనల6 సంబంðంPన �వర	ల4 Ïeయ 9��, 

�� Mత�� �ద	ల4 అధ�యన	 9re. పXమంX� 5 �cs ఉపNగ 

ప�¸ంX, ��తం� ఒక మంP పM 9ø అవ�శం వP~ంX క�! అధ�యనం 

అం� ఏ0±? చదవటం �x, 5 ��త	న6 అX ఎ�» ఉపNగ ప�¸ంÇ 

అX ఆ�PంÂe. 5b ��ం9 �వన èe� 5 §� L� ��తం� అX 34 

ఎ�» ఉపNOంÂ� ఆ�PంÂe. అ�PంP ãరc అ´��M� వ��¬కం\ 

ఏ0 jr�� Mర¥యం Æ]^Le. �దం� ఏ0 ఉం'ంX? ఉన)దంp 

�హ�·! 5b �7�M) Ï}]^ అM ఇl ఉం'ంX, అం. క�! మ� అX 

అధ�యనం 9�b, 5 §� L� ��తం� అX ఎ�» ఉపNగ ప�¸ంÇ 

ఆచ�ంచ �x. �M వల» 56 ఏ0 �Nజనం? ��ంత �స��} ఎM) 

�ర��J ఏ0 ఉం'ంX? అంx� 5b �హ�b 5b ఆత�b 5b పర �హ�b, 
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ఈ జగ¸� �MX, జగ¸� 0�� అM ఉం'ంX. �M §� L� ��తం� జగ¸� 

0�� �హ� సత�ం ఎ�»\ అM ఆ�చన 9య�x క�! ఆచరణ ఎక�డ! అస} 

ఆ�చ3 �x క�! ఆ ఆ�చన 9ø� ãరcం 9�న ప4లM)ం±� వ��¬కం\ 

��ంÂeàన  అవసరం వ]�ంX ఇ� �.  

 ãరcం ఎl ��J~b? �హ� 0థ� జగ¸� సత�ం అM ��ంÂb అం. 

క�! జగ¸� సత�ం అ46న)� � వ]�bM �షrM) ప'"6J)b, �క Ì. 

ఎంx6 ప'"6ం�b? ఏ వ]�bM �షrM) ప'"6J)q �M) 0థ�\ 

�MX\ hde. ఇ� � ఇక�డ ఈ వ]�b ఉన)�? ��?  

 

ఉన)X\ h�b, ఉన)X\ hø� జగ¸� సత�ం అ-"-ంX అ� �. 

వ]�b ఇక�� ఉంX �M, J6 కనపడటం �x అX, J6 �x, ఇl� ఉJ)4, 

ఇక�� ఉJ) 5b U��ంP నM) వ]�b} 34 U��ంచ�4. ఎంxకM? J6 

అవసరం �x, అ46ం'J) క�! ఎప ± క� � ఎక�� కక�డ అవసరం �x. 

అవసరం ��న)� � వ]�b అక�� ఉంX �M 5b U��ం9 దశ� �b, 

అ� � జగ¸� ఏ#Ì-ంX? 0థ� అ-"-ంX, ఇX 0థ� అ-Ì. 

mంట3 ఇక�డ ఉన)�Ç �PంX, YM mన�ల ఎప ±� *రMX ఒక± ఉంX, ఈ 

వ]�b mన�ల *రMX �శcత #నX ఒక± ఉంX, ఇ�þ *¬ వ]�b, 

అ�þ *రM వ]�b, °ంé ఒక[� ఉJ)-. ఇX కనప�¸న)ంత �లం 

అX కనపడx. ఇX కనపడక Ì. అX కనప�¸ంX. ఇ� � �పంచం� 
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*నbలంద© �MM ద�{ంÂలM? ఆ �హ�	4 ఆ¨LM) ఆ ఆత�4 

ద�{ంÂలM అM) �ధన} 9øX. �b� దగVర6 mn» దండం i±"J? 

µబ���య} µ±"J Æర�ం pOJ ��దం �J) ఏ0 9�J �M m4క ఉన) 

రహస�ం ఏ0±? ఆ ¨LM) ద�{ంÂలM ఆ �హ�	4 9sలM ఆ ఆత� 

�gp�ర vwనం "ం�లM, �M �M� సzన t�ం ఏ0±? ఇ� � జగ¸�M 

0థ� \ hø� అ� � 5b �హ�	4 సత�ం\ hడ�M� ఏ0 �యత)ం 

9యనవసర	 �x, ఇX Ì. అX automatic \ కMË]�ంX. ఇ� � ఇX 

అం� జగ¸� సత�ం\ కనప�నంxవలన �హ� సత�ం\ కMËంచటం �x, 

�బ±" ఇ� � 5b �య�)ంP ఏ0 jr�e? J6 ఈ జగ¸�� పM �దr�! 

J6 ఈ జగ¸� � అవసరం�దr�! అM 5b జగ¸�M 0థ� 9]6న)8 ¯»., 

�యత) ãరcకం\ జగ¸�M 0థ�\ 9]6ం�, ఉన) �హ�	 56 

కనప�¸ంX. ఇX అధ�యనం 9యటం అం� అర�	. అధ�యన	 అం� 

ఇంత �వరం\ ఇl ఆ�PంÂe. ఆచరúత�క	\ ఆ�PంÂe. ఉన) �MM 

ఎ�» ÌO�"e?  

జగ¸�M 34 ఇప ± వర� గమM]�J)4, U��]�J)4, ఆజగ¸�3 సత�ం\ 

´�ంP ఈ జగ¸� వలన ]ఖం ల%]�ంద3 �ం�� �నb¸J)4. ఈ 

�ం�M oలOంÂe అం�, ఈ జగ¸�� J6 అవసరం �x అ3 ���� sLe. 

ఉ�:-... Pన)� � ఉr�ల� ఊË. ప�6J)b, ఇ� � �d ఉr�ల� 

ప�^Lల4^b క�! ఎంxకM? ప�úమ	 వP~నX క4క, అl� 5b 

ఎ� å. ప�úమ	 jం�q J6 ఉr�ల అవసరం �x అం'J)b. ఈ 
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ఆత� vwనం �షయం� క4క సzన స*ÂsM) øక�ంP సzన vwJM) 

ప'"6M సzన þsచ~ గ4క 56 కeOన8 ¯». అ� � ఏ#ంX? జగ¸� 0థ� 

అ-Ì¸ంX అం., ఈ �షయం� 5�0 కృ½ 9య�x, కృ½ 9ø� 

ఏ�¸ంX? అ3cషణ ఫe]�ంX. జగ¸� 0థ� అM .eÌ¸ంX, �బ±" 

అధ�యనం 9యటం అం� అర�ం ఇ�, అ'�� ఉన) బlM) ఇ' �� 

*�~^Le.  MvM) Ï}]^వటం. 4bc సp�M) ÄÅంచ గe� ���� 

ఉంde. �M ఇప ± వర� �ం�M ÄÅంచగe� ���� ఉJ)b. �M) 

�ం�\ ప'"^6ంd సత�ం\ ప'"6J)b. �M) oలOం�63'»\ 

అధ�యనం 9re. అX అధ�యన	 9యట	 అం., ఇంత �వరం\ 5 

సc´LM) *ర~�M� 4bc అధ�యనం jr�e. అX అధ�యనం అం�!  

౧. ��Mత�	 �ద	4 అధ�యన	 9re, అధ�యనం 9యటం అం� 

ఊర� చxb6 mళ�టం �x, ఇంత �¸\ ప��eంÂe, �MM Mజ 

��తం�� .Le, �ðంచ వల�న �MM �ðంÂe. ఆ Mర¥rM) Écక�ంÂe 

అంత బలం ఉంde అన)*ట అధ�యనం�... వ�» �యటం �x �దమం� 

వ�» �యటం �x, �దమం� అధ�యనం 9యటం, వ + ఇదం = �దం ఉన)X 

ఇ� అM .e~ jప గలగటం. వ ఇదం అ3 °ం� శ$¶ల కల-క �దం, ఉన)X ఇX 

అM jప టం, ఉన)X ఏ0± �హ�·, అX అధ�యనం 9��, 4bc ఋ�cదం 

చxb, య�¬cదం చxb ఏX చX�J �M� అస} 5�0 ÄÅం� 

sLe? ఇ� � �హ� vwనం అ3 ÄÅం� sLe. అX అధ�యనం వలన 
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sLeàం�. “ఉపMష¸�} అంXంPన మహత�ర#న సం�శ	ల4 చX�, 

మననం 9]^వటం వలన �ధ6M మన]à ఎల»� é ఉ.�uత# ఉం'ంX”  

 ఉపMష¸�} ఏ0 jy - ఇ� �? ఉపMష¸� అం� ఏ0±? అస}. 

ఉప అం� స�ప	 MషU అం� దగVర\ ��~M అధ�యనం 9Úట! ఎవ� 

దగVర\ ��~M? అ4భవ�wåన' వం± సxV� ���� దగVర\ ��~M 

అధ�యనం 9Úట! సxV���� ఏ0 jy�� 56? ఎంత ø� �హ� సత�ం 

జగM�ధ� ఈ రహ��M) 56 అ3క ¢¸ల� ßð���. ఏ ఉపMషU jË J �హ� 

సత�ం జగU 0థ� అ3 tòM) ఆ�రం 9]6M ßð]�ంX. అం.�M జగ¸� 

సత�ం �హ� 0థ� అM ఏ ఉపMషØ� ßðంచx. �హ� సత�	 జగ¸� 0థ� అ3 

ఉపMషU Lక�	 ±ంÇగ� ఉపMష¸� �MX, �బ±" ఆ ఉపMషU L��M) 

Écక�ంP ఆయన అJ) ßð���. ఏ ఉపMషU �J ఆ�ర t�ం ఇ�. �బ±" 

ఆ ఉపMషU �sం�M) మననం 9re. JÖ���å.  జగ¸� సత�ం\ �P 

]×M) ]�ందM Ïe� అ�డ�డl» �హ�	4 U�� 9]^. �హ� సత�ం 

జగU 0థ� అ3 tòM) ఎM) ��» U��6 Ï�~^Le. అం� వ]�b 

�షయ	 �Pన� డl» ఇX అసత�	 �హ�· సత�	 అM U�� Ï�~^. 

అY ఉపMషU �sM) మననం 9యటం అం�, అl 4bc మననం 9యటం 

వల» 56 ఉpàహం i�U¸ంX, ఎంxకM? 5� ఉన) dతన�ం Yప� �¸ంX. 

5� ఉన) dతన�ం ·}6ం'ంX, 34 dతన� సc©�డ4 అ3 ���� Mలబ� 

ఉం'ంX, సc©ప vwనం� Mలబ� ఉం�b. శ¢రం అ3 ��-� ప�Ìb. 

అవసర#న �MM ��రం\ ప'"6ం�b, అవసరం �M�MM వXe ���b,  
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“మననం వల» �ధ6M మన]à ఎల»� é ఉ.�uత# ఉం'ంX, 

ఇం0య	ల4 పరవ¦ంప 9ø� $హ� �పంచ	�M �షయ వ]�bల మధ� 

$ధ�p రÅతం\ ఇష"	 వP~న ¢�� ��]�న) మ4¤ల మధ� �ధ6� 

Mరంతర	 ��ంచ వల� ఉం'ంX. ఈ మM½ 34 �ధ6డ4 అM మ� 

గ'"6J)నM jË  బయట �పంచం� ఉన) Lళ�ంద�5 అl ఉండమం� 

6x�¸ం�? Lళ�ంద© ఎl ఉJ)�? య�చ~\ ఇâ"4�రం\ 

��]�J)�. L�� జగ¸�M ¹గ�ం\ h]�J)�. Lళ�� కల� 

��ం9ట� �, ఈ �ధ6� �హ�	4 ఆ�రం\ ప'"6M ��ంÂe.  

జగ¸�M ఆ�రం\ ప'"^ 6ంd ఉంde. �»² s�? ఏం వ]�ంX? అంp 

L`� ఉJ)�\, అ-J మన�ం �వe, J6 బంధం �వe, J6 	�� �Le, 

�వన ల`aం� aదం ఉంX. J6 బంధ· �వe, J6 అ� $UంX అం��,  

య�చ~\ ��ం9 L�� 4bc ఈ �షయం j� , L�ం అం��? 4bc 

ఎ®̄)J jప వr�, J6 ఇ� $UంX అం��. అbJ?��? 56 బంధ· 

సత�ం Ì ! ఇక M4) ఎవ© ఏ� 9య��. 56 �హ� సత�ం �x 56 బంధ· 

సత�ం Ì! �M  34 �వన లg�M) ఏం Écక�ంÂ4? �హ� సత�ం జగM�ధ� ఈ 

లg�M) Écక�ంPన L�M క4క 34 �ధ6�M అr�4. 5 l� 34 �d 

య�చ~\ ఉన)ట»-. 56 J6 ఏ0 aదం ఉన)X? �బ±" Lళ�ంద� మధ� 

�ధ6� ఎl ఉంdలట? 2క±� Yపం వ� ఉంde. 2క±� ఉన) ల`ú} 

YyM� ఉJ)r? ఉండb క�! మ� ఆ ��రణ *నb} య�చ~ \ 

��ం9L�, ఎ'వం± L�? అvw4}. L� 2క±� స*నం. అర�#ం�? 
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ఎవz. �హ�సత�ం  జగU 0థ� అ3 �వన లg�M) Écక�ంPన L�J)§ అం� 

�ధ6}\ ��ం9L� Yపం� స*నం. L� 2క±� Ì}~^Leàన 

అగత�ం L��0 ఉంX? అధL? ఒక �ళ ఎx�Uంd ఎవåJ వÂ~డ4^, 

5� J6 Ìeక ఏ0± అM పక�6 త� 6 Ìp� అం.! Yప� �ం� పక�6 

త� 6న)ంత *òన �M� వP~న నష"ం ఏ	ంX? అX ఎక�డ ఉం8 అక�డ 

2క± ఉండx. 2క± ఎక�డ ఉం& అక�డ Yపం �x. Yపం అవసరం 2క±� 

\M, 2క± అవసరం YyM� �x. �బ±" Lళ�ంద© ఏ¨J jË న� డl» 

L� ఏ0 jy��? అవసరం �దM స*�నం jy��. 2క± అవసరం 

YyM� ఉం� �x. Yపం అవసరం 2క±� ఉన)X. �బ±" ఇLళ �కÌ-న 

ఏJ±�J స¬, L� �7 " �క�ల ��ం9 *నb} L� ��తం 4ం� L�M 

ÄÅ���.  ఓ~ L� �హ� సత�ం జగU 0థ� అ3 t�ం ఆ�రం\ 

��]�J)� L� Yప	 lం± L�. L� అవసర· మన6 ఉన)X �M మన 

అవసరం L�� �x ÄÅ���. ఆ*ట L� స ష"ం\ ఎప ±4ం� 

j�¸J)� క�! J6 అవసరం �దం� LటM)±� అM స ష"ం\ 

j�¸J)�. మ� L� Yపం lం±L� క�! J6 అvwనం� అవసరం�x. 

J6 2క±� అవసరం �x, J6 ఆ వ]�b� పM �x. ఆ �షయం� 

పM�x. ఏవం� ఇల»ంp ఇl ఉంX అం�, J6 అవసరం �x, �M� J�� 

�x, jయ�వల�నX ఏ#J bం� 9��4, అంతవర�, అం. తప  ఆసక�ం ��, 

ఆసక�ం అ-. ఏ0 Ìpb? �ం��� mn» Ìpb, vwM అం� °ం� 

ల`ú} ఇం�� jy 4, వ]�bM �M, �షrM) �M U��ంచ�, అస} 
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U��ంచ3 U��ంచ�. అథL U��ంPJ ఏం j�p� స*�నం? అవసరం 

�x అం��. “ఇ'వం± వ]�bల మధ� వ�6�ల మధ� ��]�న)� � 

pp�eక#న ఆనంÇ�c\} i}»á6p-”.  

hడం�,  పXమంX సహLస Çషం వల» ఇl ��ం9 L� �d నbc¸న)'» 

ఏ�]�న)'" కనపడp�. �M L� vw3, L� �ధన ఎక��� Ìx, 

pp�eకం\ ఇక�_క పXమంX Ëల»ల� కe� ఉJ)ం అ4^ం�, మనం�d 

అ� సహLసం�3 ఉం�ం అ4^ం�. ఉన)� � ఏ�¸ంX. �ø� 

pp�eకం\ ఆనంద ఉpà7} కనప�p- అక�డ. కనప� నంత *òన 

2క± YyM) ఆవ�ంచ గల�! ఆవ�ంచ �xక�! 2క± t��M)కప �x క�! 

అl vwM ఎ� � vwM\3 ఉం��, అX అక�డ jÃ X. 

 “�ధ6� L±M మన]�� 9ర~6ంd h�6M ��ల దృ½"M 

అలవర�6M మన]M ఉన)త#న �}వల �� మరe~, ఉ.�జ పరÂe”. ��ల 

దృ½" అం� Lస��క దృ½" అం�, 2క± t��Ý¥ కప �x క�! 2క± YyM) కప  

�x క�! ఆ దృ½"� YMM hde. అ� � ఏ#ంX? ఈ Pన) Pన)� 

మన]à�� 9ర�b. �కÌ. మన]à క}½త �¸ంX, ఇl 5m� � 

అ-. ఉJ)q, అ� � áXÞ ప�ð� అవతల ఉం�b. áXÞ� �Û\ ఉం�b, 

áXÞ� అÆతం\ ఉం�b, ��ల దృ½"వల» �Û\ ఉం�b, అ� సం6Pత 

´Lల� ఈ ఆనంద ఉpàహ ఉ³�ల6 �r� వ4^ అ� � 5b �d 

ఏ#Ìpb? 5 మన]à�� ఆ �}ష�ం 9�Ì¸ంX, అ� � 5b�d ఏ# 
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Ìpb? అంధ�రం�� అvwనం�� 9�Ìpb. “ఆ�ధం\ 9యక Ì. 

�ధJ సమయం� �ధ6M� ఎ ) కâ"} ఎx)p-. అY సంగ�. 

ఏమం�, 34 ఎప ± 4ం� � 9]�J)నం� ß�»� కâ"} వ]�J)యం�, 

33ం కదలటం �దం�, ఏ� 	ంx6 mళ�టం �దం�, ఇక�� ఉం'J)మం�, 

J�� Ïeయటం �దం�, ఇl అ3Lళ» అంద�� ఇక�డ ఏ0 జ�U¸ంX 

ఇ� �? �హ� సత�ం జగU 0థ� అ3 t�ం �ద Mలబడ 6ంd �షయ	 

వ]�b ప�vwనం వP~న� డl» �M) Écక�]�J)� అన)*ట! �M) 

Msక�ంచటం �x. అవసరం �దM Msక�ంచటం �x. తU వ��¬కం\ 

��ంచటం �x, అవసరం �దM �MM తృ« క�ంచటం �x. ఇత�ల ̂ సం అ3 

Ã�� Écక�]�J)�, ఇత�ల ^సం అM �షం ��~6ం� ఏ�¸ంX? చP~ 

ఊ�6ం��. ఇX అం.! �షయ	 �షం� స*నం క�! మ� ఇత�ల 

^సం అM L� ఎÇ ఆనంద ప�¸J)�. L�Ç ఉ³క ప�¸J)� అM 

క�! �M) 	'"6ం� L� $\3 ఉం�� ï� Ì«X. ��~6న)X 5� 

క4క.  

అర�#ం�? L�ం j��J)�, ఎ� é ఏ ప���¸ల� �d ఎవ�^స#J 

5b ఆనంద ఉ³�ల6 �4�6. �ధ6న6 ఎ ) కâ"} ఎx)p-. 

“మంP ప'తcం కeOన ´ష� ఆ����క	4 అంXంచ గeOన� �ద	} 

�స�	}. అX �ద	లం�. అర�ం ఏ0± j��J)�. ఉన)త#న'వం± 

�}వ} ��ల#న దృ½" అM jy � క�! అ'వం± ��ల#న దృ½"M స� 

అ-న'వం± ´ష� అం� ఏ రక#న ´షM 4bc ప'"6ం� మన] కం� 
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E ��- �� áXÞ కం� E ��- �� *రpq ´ష4 ఆ రకం\ 

©"ంXంÂ� ��ల�. �దం� ఉన)'వం±� 3�~^వటం వల» 5�0 

అbpb? 5 మన]àM áXÞM అðగ0ంP న'వం± ���� �Û\ 

ఉండగ}Upb. �బ�" మనం ఎM) జన��J ఎM) ల`ల సంవతàs�J ఆ 

�దం� ఉన) L��ల3 ప'" 6ం�	. అ� ప�మనం
 , ఎంx6 i��నం
 ? 

L±M ప'"^వటం వల», 5b �శcతpcM) "ంxpb, ఆ �శcత ���M 

"ంxpb. ఆ �హ� సత�ం అ3 ���M 9�pb. L±M ��~న L�� ఎl 

�s~రం� L±M మననం 9యటం �cs L±M అధ�యనం 9యటం �cs 

5b మన]à4 áXÞM అðగ0ంచటం జ�� అవ��M) అంx� �s~�. 

క4క3 ఆ �ద	} అంత �ప �. ఆ ��ల దృ½" కeOనX. “�స�	} 

�ద	} ఉపMష¸�} వం± Äంథ	} *�� అధ�యనం 9యవల� 

ఉన)X, అంx 9త �ద	ల6 అంత� ´గ	�న ఉపMష¸�ల4 అధ�యనం 

9యవల�న అవసరం ఎం´J ఉన)X” §£ ఉపMష¸�ల� µంత ´\M) 

అ-J అధ�యనం 9re. ఇ� � మనం 9]�J)*? 9యటం �x. \ం 

�దం�	, ü� అం�	, ఏ0 ü� ? అర�ం �M ü�, §£ ఉపMష¸�} 

చదవటం వల» పద´�సం ఏర �¸ంX. J}U H»�} J}U అs�} 

చదవ�M� ఏ0 ü�? §£ 5b 9]�న) పM ఏ0± అసà}? ఆ�Pంచటం. 

0Oeన ప4} 9�J 9యక Ì-J ఆ�చన} *�ం 9��b. §£ 

పచ~� �న)ంxవలన �M� ఉ�  �s} స�ÌrN �Ç Ïe�న'»\ 

§£ ఉపMష¸�} చదవటం వలన ఏ0 Ïe�ంX? �హ� సత�ం జగU 0థ� అM 
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5� దృఢ ప�¸ంX, �బ±" ¬ప± 4ం� §£ °ం� H»�} చxb, 

చదవటం వలన ఏ�pb? �M వలన ఏ0 Ï}]�ంX? పడ´�సం 

ఏర �¸ంX. అ´�సం 9య6ంd sx ఎప ±�J! 33Ç ఒక�� �J)4 

చXL4, h�4 అర�#న¶ం� అవ\హన కeVన¶ం� అం� 6దరx. §�L¢ 

Mత� ��తం� ఉపMష¸�} చదLe, ఆ పద´�సం కeO ఉంde. 2 

“�ద	ల� ��yXంచ బ�న కర�ల4 అత�ంత >దÞ � ఆచ�ంÂe, ఏ0 

jr�లం� 34 6x¶న Mద¶ర �Pనప ± 4ం� s Mx¶ర Ì« వర6? 

�ద	 µM) కర�} jË ంX, µM) Mత� కర�} µM) 0��క కర�}, µM) �Kష 

కర�} µM) M½దÞ కర�} jË ంX. అసà} 9య�డM� §£ 9యవల�న� 

ఎ� åJ 9యవల�న� �Kషం\ 9యవల�న�. ఆ రకం\ మM½ 9ø అM) 

ప4ల4 jy �, కర�} అం� ఆ�చన} ప4} �x.  

 

ఆరకం\ మ4¤} 9ø ఆ�చనల4 ఇl �వ�ంÂ�, 34 ఏమJ�నం� 

§£ అl ఆ�Pంచ వల�న �MM Mత� కర� అం�4, ఆ�చన �d 

9యవల�న�, §£ 5b 9]�న) పM అస} ఏ0టం� ఆ�Pంచటం. §£ 

µM) ప4} *3��b, µM) ప4} L-� ���b, µM) ప4} 9��b, 

అస} §£ 4bc ఆ�Pంచ వల�నX ఏ0±? ఆ�చన �6ంd ఏ� 

9యటం �x క�! ఆ�చన �d 9యట·. కర� అం� ఏ0±? 

ఆ�Pంచట· కర�! Mత� కర� అం� ఏ0±? Mత�ం అం� §£ అJ అర�ం 
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అక�d? Mత�ం అం� *�  jందMX, 5 ఆ�చన *�  jం� L± �� 

9]�J)L? *�  jందM L± �� 9]�న)వ? h]^Le. అX Mత� కర� 

అం�! *�  jం� L±�� 9]�న)� డ l» 5�0 jr�e? తదca�¬కం 

jr�e. *�  jందMX ఏ	ం'ంX? ఇంx� �M) ప'"^, ఆత� 	క�ం 

áదÞం Mత�ం ఆత� JదÞం సత�ం ఆత� ఆనందం, ఆp� సU, ఆత� PU, అ� 5 

ల`ú�. ఆత�6 �హ�6 j�¸J)§ అ� *�  jందM� ఈ ల`ú}.  

*�  jం� ఆ�చన} వP~న� డl», *�  jందM L± ఆ�చన} i�"e. 

ఇl 9ø� ఏ#ంX అ� �? Mత� కర� అ-�ంX. ఇl 9]�J)L? 0��క కర�:- 

అం� ఏ0±? ఆ M0త�	 9�రం�, � అ*�- in» 9��, ఆ M0త�ం 

�ø� అక�డ కJ��నం 9ø కర� \ ��~J)b అం.J ��! 9�� కంకణం 

క'"6J)b, ఎంx6 అం� * ఆ*�- in» ̂ సం క'"6J)b, $7�ర�ం� 

hø� 33మం�నం� 0��క కర� అం� 5b 9ø ��పM Mâ�మ 

కs�చరన\ 9ø� కర� ఫlM) 4bc ^ర6ంd 9ø� అ� � 5b ఎవ� 9�� 

పM	'"�? భగవం¸� 9�� పM	'" అనవల�న�\! భగవం¸M 9�� 

4bc పM	'"b అ-Ìrక 5b ఏమం'J)b? అJ� M0త� *�ం\ 

అం'J)b. కJ� �నం 9�క M0త� *©�M అం'J)b, p�త�aం� 

9ø� కర� అNÌrb\, అ� � కర� ఫలం అ4´�J~e\, అ�� ]ఖ 

x×} అ4´�J~e\ �ణ� yy} అ4భ�ంచ వల�న�\ అl 

9యవx¶. M0త� *�ం భవ సవ� �2! అన)'»\ 5 9�� పM	'"\ 

9]�J)4 అr�! ఏ ఆ�చన J 0��కం అం� అర�ం అX, అం.\M 
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$7�ర�ం � ఫlJ పM^సం అM�x. ఆ�చన6 êద± Mయమం ఏ0±? 

*�  jందM �MM ఆ�P��4, Mత� కర�, °ం� 5 9�� పM 	'"\ 

ఆ�P��4 (0��క కర�) �� �Kష కర� అం� ఏ0±?  మ7 ¦వ s 

వP~ంX, vగరణ jr�e, ఎంx6 jr�e? �దం jË ంX, vగరణ 

jయ�మM, సృ½"� ఎ4బ�J}U ల`ల �b} vగరణ 9��- ఒక మM½ 

తప ! �e ఏ�ద¦ §�న సకల �వs]} ఉపLసం 9��- ఒక� మM½ తప ! 

ï�Ç jy�� ¤గA ఉంX ఉండ�4 అం�b, $7�ర�	\ jప �x అl! 

5b ఏ¨J ఒక పరc XJన (vwన tచనకe� §�) �� Üర¥0, �� అ*Lశ� 

�� ఏ�ద¦ ఇ� ఉత�మ �µ} అJ)�, ఇ� ఉత�మ �µ} ఈ �లం� 

అవ�శం ఉన)X 56.  

 

Voice _75 

భగవద4Äహం "ంద�M� 5b ã��\ ఎl �యత)ం 9��q అl 

�యత)ం 9యటం, అX ఒక $7�ర�ం, �� ఒక ఉపLసþ uతþ Y¶ 

Mలకడ\ 9యటం. అX ఒక $7�ర�ం. ఇక�డ అl jప టం �x, 56 ఏ 

ఆ�చన 9�J �d ఆ ఆ�చన � ఏ0 0U}�ంX? వ]�b .క� 

ప�vwన	, �షయ	.క� ప�vwన	 0U}�ంX �బ±" Kష	 

ఏ0±? ఆ ప�vwన	. �Kష	 అం� అర�	 ఏ0±? �షయ	 .క� 

ప�vwJM), ఆ వ]�b .క� ప�vwJM) ప�త�uంÂ�. ఆ ఆ�చన  
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9యటం�cs 5b మన] అ3 ���M Ì�'" ^Le. �Kష	 అం� $\ 

9యమM �ప \ 9యట	 అM ´�]�J)�, అl 9యమనటం �x. 

Üర¥0 J� అ*Lస� J� ఆ °ం� �µల� చం��� 7M వృxÞ} �b, 

ఏ�ద¦ 4ం� చ¸ర¶¦ వర6 7M \M వృXÞ \M ఉJ)-. అం� తగVటం �M 

iరగటం �M ఉJ)-. Üర¥0 అ*Lస� ల� అ� ãర¥	. ఎంxకM? 

L±� *� �x.  �బ±" Üర¥0 అ*Lస�ల� మన]à �x.  �బ±" 

మనసà3X �ద3 ���M "ంXన� � ఏ#ంX? �Kష#నX. మన]à ఉన)� � 

ఎ� é ఎÇ ఒక± �t�3 ఉన)X. �Kష#న కర� 9�న� � ఇ� � మన]à 

�MX అM Ïe�ంX. ఇ� � ఆ�చనల4 �� ��}\ jr�e. ఒక±. 

*� �M �MM ఆ�PంÂe - Mత� కర�. 2. 5 9�� పM	'"\ 

ఆ�PంÂe- 0��క కర�. 3. అసà} మన]à �MదM ఆ�PంÂe-అX 

�Kష	. మన	 ఏ అs�M) Écక�ంÂ	? ఉపMష¸�} ఏ అs�M) 

Écక�ంచమM jy -? ఇం�క jy � క�! 5b ఏ అs�M) Écక�ంPJ అX 

ఉపMష¸�ల6 స�ÌLe. అంxకM §£ ఉపMష¸�} అధ�యనం jr�e. 

ఆ అధ�యJM� స�ప�ట'"\ ఆ�చన j-�. ఆ�Pø� Mత� కర�, 0��క కర� 

�Kష కర�, M½దÞ కర�. M½దÞ కర� U�ంP చ�~ం9X ఏ	ంX. ఆ�Pంచ తగM 

L±M U�ంP ఆ�Pంచ6. అం� అX ఈ ��ం±� వ��¬క	. M0త� 

*�	\ �6ంd 	MO Ì«'"\ p�త�aత � ఆ�Pంచ6. మన]à 

0O�'"\ Kషం 0O�ట'"\ ఆ�Pంచ6. అMత�ం U�ంP ఆ�Pంచటం 

M½దÞ కర�, �రటం ఆస�� � ఆ�చన 9యటం M½దÞ కర�. �Kష	 అ3 ప�M� 
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అర�	 ఏ0టం� ? మన]àM �MX\ 9యట	. ఆ ¢�\ jr�e. అl 

9యటం, �ద	� jప బ�న ¢�\ ��ంÂe. కర� 9re, Mత� కర� అం�, 

*�  jందM �MM U�ంP ఆ�PంÂe. �ద	� jప బ�న J}U 

కర�} Mత� కర� 0��క కర� �Kష కర� M½దÞ కర�. 0��క కర� అం� ఏ0±? 

భగవం¸� 9�� పM	'"\, Mâ�మ కర�\ ఆ�PంÂe. �Kష కర� అం� 

అసà} మన]à అ3X �MX\ ఆ�PంÂe. M½దÞ కర� అం� ï±� వ��¬క#న 

L±M 9య6ంd ఉంde. ‘అర�	 9]^6ంd �స�	ల4 చxbట వలన 

స� అ-న అవ\హన �6ంd జ�Oన మనన	 వలన ఆత�vwన	 ల%ంచx.’ 

 ఇప ± వర6 మన	 కర� U�ంP ఎl Ï}]6J)	? ఆత�vwన	 

కల\లం� కర�4 U�ంP ఇl Ï}]^Le. $7�ర�	� అర�	 

9]6ం� ఆ ఆత� vwJM� �రం అr�b. అంతss�M) Ï}]6M 

ఆచ�ంP న8 ¯». ఆత� vwన	� ��రం అbpb. అl jr�e �M �ద	 

.క� $7�s�M) Écక�ంP 9య�డx. �స�	ల�M �షయ	ల4 

దృఢ#న Mశ~య	� Mత� ��త	�M� అనc-ం�6M Pత�JXÞ � 

ఆచ�ంÂe. అన\ చదవటం �x మనన	 9యటం �x, 5 Mజ ��త	 

�M� అనcయ	 9]6M ��ంÂe. Pత� JXÞ M �ðంÂe. ఆ అనcయ	 

�cs నవ �ధ భ�� *sVల �cs Pత� JXÞM �ðంÂe. Pత�	� ఏ0 

ఉJ)-. అ3క జJ��öత#న'వం± vwప�} bJ)-. వ]�b} 

�షయ	ల ప�vwJM� jంXన vwప�} bJ)-. L±M ప�త�uంÂe. 

‘’ఉపMష¸�ల� jప బ�న Mయ0త కర�ల4 ఆచ�ంÂe ఉపMషU ఋ¤} 
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ßðంచన vwన	4 అత�ంత >దÞ� అ4½"ంÂe’’, ఉపMష! ఋ¤} 

అత�ంత >దÞ� ��ంచమM jy �. ఉత�మ మ-న ��pM) ��ంÂe. 

��త	� అM) రక	�న ప���¸ల�1 ��క	 ఆత� MÄహ	 తప M 

స�\ ఉంde. తప M స�\ ఎ� � ఉం�-? 5b ఆచ�ø� ఉం�-. in» 

9re అం� pn తప M స� క�! pn ��న వ]�L ? ´ర� ��న వ]�L? 

´ర� క� ��న	. అl3 ఎక�� కక�డ ç�న� వ]�bM Mర¥-]�J)b క�! 

అl� 5b ఏ ఆ�చన 9�J �d °ం� ��న ల`úల4 Écక�ంÂe. ఒక± 

��క	, °ం� ఆత� MÄహ	, ఆత� MÄహ	 ఎంx6? 5 దృ½"� మ  

MÄహ	 అJe. ఆత�MÄహ	 అJ)¬0±? అM) రక	�న ప���¸} అం� 

ఏ0±? అం� మరణ �ల	� �d అM, ఇక�డ మంP j� 

*�»డట	�x. అM) రక	�J ప���¸} అం� మృ¸��లం � �d 

ఇl Ïeయటం µర� అM U�b �వe అJ)�. మృ¸� �లం� �d 

ఆత�vwన	 �Âe అ� ��క	. మరణ �ల	� �d ఉం�X ఆత� 

MÄహ	. ఆత�6 MÄహ	 ఏ0±? సృ½" �ల	� ఆత�6 �వ ´వ	 

క}U�ంX. మృ¸� �ల	� మరణ �దన వల» ఆత�6 �వ ´వ	 

కeO]�ంX, త�cs 5 సంPత ´\	�4ం� çరబÞ ´గ	 ��Ì- 

మరl జన�6 ��O వ��b. �Lత� అం� ఏ0±? �హ	 సంబంధ ప�ంX 

క4క �Lత�. ఇ� � మరణ �దన "ంx¸న)X ఏX? �Lత�. అ� ఆత� 

MÄహ	 ఉన)X. ఇ� � ఏ#నX? ఈ ఆత� �వతc	� ÏOÌ- 

పర*త�� కe�ంX. పర*త� ‘అంత� ��చ *ం అ4స�ర ’ అం'J)� \! 



�ాధన పంచకమ�  Page 117 of 324  

అ� � అంత� �లం� పర*త� ]�రణ కeOనX �bM ]�రణ కలగల. �b� 

]�రణ కeOంX అం�, ఆత� MÄహం �x. �బ±" అంత� �ల	� ఆత� 

MÄహ	 ఉంde. ఆత� పర*త�� స·�ళన	 93¶ట'వం± సంNగ	 

jం�ట' వం± ���M 56 ]��ంప 9re. మ  MÄహ	 అం� *�} 

�ధన. �బ±" అంత� �ల	� 5 దగVర ��క	 ఆత� MÄహ	 అ� 56 ��న 

వ]�b� bంde. ‘�పంచ	� వ]�bల మధ� ఉ³క	ల మధ� తల�ల మధ� 

సంచ�ం9 శ¢ర మ  áxÞల .క� sగ	ల4 సంకల 	ల4 0తం\ 

�MNOం9 ��న	ల4 అలవర�^Le’   

 మన	 �±� ��]�J)	? శ¢ర	, çణ	, మన]à & áXÞ. ఎక�డ 

��]�J)b? �పంచ	�3 ��]�J)b. ëమండlM) �డP ఎక�డ6 

y�Ì�b క�! �బ±" ï±� ��ం9 ట� � L±� ఏర �¸న) 

సంకl ల4 5b ఎక�డ i�"e? 0తం\ i�"e. ఎంxకM? ���M) 

ఆత�MÄహం .క� ç�న�త4 �డవ 6ంd ఆ ప�0� i�"e �M�. ఆకe 

అ-�ంX, అన)	 �Je, ఎl �Je? పర*త� ��దం\ �ం�4, 

��దం\ కనపd��M �P దృâ"a �x, వ]� ç�న�త �x. అ� � ఇక�డ 

���M) ఆత� MÄ7M) i�"�, అl 9ø� అl 0త\ సంకl M) కeO 

ఉం'ంX. ఆ�చన ఉంX �M �M� ప�0�M i�"	 ఎl? ఏ ప�����4 

���M) ఆత� MÄ7M) ^� �డx.  శబ¶ స ర{ ©ప రస గం�} �M�1 

పM�x. yట �నప��ంX ఇ� � ఆనంX]�J)b, అ� � ఎl ఉం�b 

అం� yట� ఉన) శ$¶ల మధ� ఉన) Mశ{$¶M) గమMంచటం êద}iడpb. 
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శ$¶M) గమMంచb ఇక. ఇంక తన�యతcం jంద�b ఇక. ఆ ´వం � 

	న\�b. ఎంxకM?  5 దృ½" అంతÚ ఈ శ$¶ల మధ� ఉన) Mశ{బ¶	 

�ద6 వ]�ంX, అ� � ఆ అ`sల5) ����\ కనపడp-. ´వ· �Xక. 

ఎవz. ఆత�MÄ7M) కeO ఉJ)� LM� ́ వ �^పం జ�గx. Écక�ంచ �x 

�బ±". ���M) ఆత� MÄ7M) i±" �పంచం �3 సంచ�t� ఉం��,  శ¢ర 

మ  áxÞల �3 సంచ�t� ఉం��. �M సంకl ల4 *�	 

0త	\3 అ4మ����. అ4మ���� అం� LM �c�న# ఉం�-. 

సంకల 	ల4 0త	\ �MNOం�63 ��న	4 అలవర�^Le. 

ఈ �ధ	\ �d i'"6న) శ¢ర	 మన] áxÞ} కర�వ�	4 

ఆచ�ంచ�M� �MNOంÂe. కర�వ�� అం� 9]�న)L� కర�. ఎవ� 

9]�J)§ L¬ క� ¹క�. 5b 9�ంX 5� అ4భ�ంÂe క�! అX సృ½" 

ధర�	 �బ±" కర� అవ�య కర�. అం� అవ�య#న'వం± కర�. అవ�య	 

అం� వ�య	 �MX. న¦ంచMX, న¦ంచMX - ఆత� �హ�	, ఆత�\ �హ�\ 

ఉం� ఏX 9యవ[~ అX j-�, కర� అం� పM�x ఆ�చన. కర�వ� కర� అం� 

5b ఆత�\ �హ�\ ఉం� ఏ ఆ�చన 9��q అX కర�వ� కర�. కర�వ� కర� అం� 

9యవల�నX 9యటం �x, ఏ ఆ�చన 9ø� 56 అ`ర	, వ�య	 �MX 

Ï}]�ంÇ అl ఉం� 5b 9re. Æu þsచ~ �కÌ-J తþ ఆవరణ4 

��Ëం�^��.  

Voice 76 
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అహం�ర ã�త#న ^�కల నM)ం±5 భగవద� తం ��ంచటం అం� ఏ0± 

? అం�త ´వం� ఉంde, అం�త ´వ	 అం� 34 J అహం�sM) 

భగవం¸M� అం�త	 9re êదట. ఇప ± వర6 Jమ ©ప	ల� 

��న అM) ఆ�చన} అహం�ర ©పం� ఉJ)-. అహం�ర	 అం� 

ఏ0±?  అM) ఆ�చన} అM) vwప�} అM) Mర¥r} ఈ ��ం±M కeË 

అహం�ర	 అం��. అంx� vwప�ల4 Pత�	 అం�� �బ±" vwప�ల 

స�హ#న Pp�M) ఆ�చనల4 Mర¥rల4 భగవం¸�� సమ� ంÂe. 

సమ� ంచట	 అం� ఏ0 9re?  ఏ ఆ�చన అ-J స¬! êద} 

i�"ట� � భగవం¸� అ3 ఆ�చన� êద} అLce. ఏ vwపక	 �Xeన 

êదట భగవం¸ం� vwపక	 sLe. ఏ Mర¥య	 Æ]6J) భగవ¸� 

^సం Mర¥యం Æ]^వటం sLe. ఇl భగవం¸� ^సం ఆ�Pంచటం, 

vwపకం 9]^వటం Mర¥యం 9యటం sLe. YM3 అం�త ´వం అం��, 

�M ఇ� సరc సమర ణ �x. ఇl �� భగవం¸M �7 " ��UØ 

ఉంde. అ� � Mత� కర� 0��క కర� �Kష కర� ఈ �� �d సహజం\ 

జ�Up-. ఈ అం�త ´వం వల» Mత� 0��క �Kష కర�ల �´వం 5E 

bండx. ఈ అం�త ´వ	 �కÌ. ఈ అM) కర�ల� p�త�aత వ]�ంX. ఈ 

కర� ఫలం అ4భ�ంచ వల�న అవసరం ఎంx6 వP~ంX? 34 9]�J)4 అ3 

´వ	 వలన. అం�త ´వ	 � 9ø� 34 ఏ� 9యట	 �దM J�� 

సంబంధ	 �ద5 అం�b, మ� 9]�న)'" కనప�¸న)b\ అం� 

భగవం¸M 9�� పM	'"\ 9]�J)4 అం�b, ¨వం 9�� పM	'"\ 
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9]�J)4, ఈ ఫeతం � JÖ±" సంబంధం �x అం�b, మన]à� కదeక 

కదల\3 56 భగవం¸� U��6 sLe. ఈశcర ´LM) ��శ i�"e.  

 అహం�ర ã�త#న ^�కలM)ం±5 భగవద� త	 \�ంÂe. 

^�క} అM)±5 భగవద� త	 9యట	 అం� ఏ0±? ��ద áXÞ 

అం�� YM, 56 ^�క కలగ\3 56 ఏ0± U��6 sLe అం� �� 

p\e అMËంచ\3 ��M భగవం¸M ��ద	\ Écక�ంÂe, ఏ¨J 

sMbc అX ఎl జర\e? ఈశc�M� అ� ంPన ¨.3 34 Écక���4, 

జగ¸�6 సంబంðంPనX ఏ¨J స¬, ఈశc��� అ� ంచక Ì., 34 

Écక�ంచ�M� అX M½దÞం. ఇX ఈశcsర ణ 9�ం� �� అM ���MM 

U�ంP U��ø� 56 *ట *ట6 భగవం¸� U��6 వ���. 5b M/ 

�వ\3 అలL'\ òగటం �నటం 9]�J)b. ఇ� � 	ంx భగవం¸� 

U��6 sLe, భగవం¸�M 	ంx జwË� i'"6M Jయన 	ంx 5�X 

అ� ంÂ4 అ4^Le. భగవం¸� ���ల e]" � ��} 1} ఉJ)r? 

�b క�! 56 ఇష"#నX Écక�t� భగవం¸M ´వన 9యటం త�  క�! మ� 

ఈ ప�ర�	 ల5) సృ½" � ´గ	� క�! సృ½" � ´\� నM రక� 

*ంస	ల4 �ద�ం iడpవ? అl i�"L�M pమ�క సంప4)� 

అం'J)b క�! L�� ఉచt 5Â} �వం'J)b క�! L� ధs�ధs�} 

y±ంచటం �x అం'J)b\, L� �d ��స	 jందవల�న 

అవసర	 ఉంXక�! అl� ఉం8 �Nజనం ఏ0±? ఏ ^�క అ-J 

కలగ5, ఇ� d ^�క4 ఎl hde? భగవదర ణ ´వం� hde. ��ద 
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áXÞ� hde. ��దం\ ఈశc�M� సమ� ంచ దOనX అ-.3 

Écక�ంÂe. మ� మంx} �]µం'J)	 క�! అX �d ��ద·! ‘’�Ç� 

Jsయ  హ�Å’’ �M మంx} ^�క � Æ]6ం�L? అవసరం క� అX! 

అవసsM� ^�క6 .d ఏ0±? అవసర	 అం� అX �కÌ. ��ంP 

ఉండ�	. అ� ^�క Æరక Ì-J ��ంP ఉండగల	. అY .d! �బ±" 

5b ఏ¨J Æ]^, �M ^�క� Æ]63X ఏ¨J ��ద ´వం� Æ]^. 

y} �*న�ం. �� 1 �.�కం, �బ±" ఏ0 jr�e 5b? �.��M) �డP 

�*న�ం Écక�ంÂe. �హ	 ��ంX, మంP5�� �Ll �] =ం6 

�Ll ? �] =ం6M ఈశcర ��ద ´వం� Écక�ంచ �b\! �cర� 

ã�త#న ^�క} మన అంతరంగ	�.. 

�cర� ã�త	 అం�- J� eంతం �Le, J� ]ఖం �Le, అ3 �ల 

�రణ·, �cర� ã�త#న ^ర� అం�! ఎx± L� ఎl ఉJ) , ఏ0c 

Ì-J పsc�x, J6 J ]ఖ· �వe అ4^వటం, ఆ�చన వP~న� � 

అంp ^�క కeO న� � �Âరణ jr�e. 34 J ]ఖ· ^�¸J)J? 

ఇత�ల6 ఏ#J ºయ]à ఉం�? ఒక �ళ ఇత�ల6 ºయ]à ఉంద4^ం�, 

మరl అంx� ��ద áXÞ ఉం� ��? ఈశcsర ణ ´వం� 9య�M� 

ï}ం� ��? ఎx± L�� ఇష"ం క� అM 9యటం �x YMవలన L�� 

�Nజన కర#న ప���� వ]�ం�? ºయ]à – L� $U µర6 5b దృ½" i±" 

9�న8 ¯". ఈశcర అర ణ ´వం� 9య�M� ï�.3 �MM అ4మ�ంÂe. 

êద± �'" ఈశcsర ణ ´వం� 9re. °ండవ �'" �cర� ã�త	\ 
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ఉండ�డx, �డవ �'" ఇత�ల6 ºయ]à కeOం9X అ-� ఉంde. 

^ర� కలగ\3 êద±X ఈశcsర ణ áXÞ� �MM 9య�M� అవ�శం 

ఉన)�? ఇl ఆ�PంP 9ø�3 5b �ధ6�� అbpb, YM� J �cర�ం 

ఏ#J ఉం�? �డవX ఇత�ల6 ºయ]à కeOం9X ఏ¨J ఉం�? ఈ 

�� అ4మ� "ంX.3, ఏ ^�క J Écక�ంÂe. *ట\ అ-J స¬! 

అl 9ø�3 మన]à �6ంd Ì¸ంX. ఈ పదÞ�\3 ఆ�P��b, ఈ పదÞ�\3 

jy�b, ఈ పదÞ��3 ఎవ��J సల7 అ-J jy e. ఈ పదÞ�� ఈశcsర ణ 

´వం� h�4, �cర�ం �6ంd h�4, పరÅతం ^� ఇl j��J)4. 

ఇl �� పదÞ¸} hP jË న సల74 ఎx± L� �దన�M� ఉండx. 

ఇ'వం± స*�న	 ఎవz. వ]�bల యడల �షrల యడల ఆస6�� 

ఉం�§ L�� *�� అం¢�ర	 అవcx. అ'వం± L� 5 స*�నం� 

సంతృË� jందక 5 సహLసం �����. ఇప ± వర6 �షr4ర�� ఉన)L� 

సహLసం� ఉన)56 L� సహLసం ��t�3 ఏ�ంత	 ల%]�ంX.  

అ'వం± L�� అ'వం± L±� అ4ర�� తOVÌ¸ంX, 5b j�Ìవ�M� 

�రణం ఏ0±? అప ±� 56 µM) �షr} ఉJ)-. అ'వం± �షrస�� 

మమ�ర	 bన) L�� 9sb, 9రటం వలన ఏ#ంX? L±� 9రటం వలన 

pp�eకం\ J ఆసం�శం ఆ ఉ�cగం ఆ ఆనందం 5� మ�M) �షrల4 

iట"�డx. �బ±" ఆ �షrల4 L± యంx అ4ర��M �రం jr�లం� 

ఏ0 jr�e? �Âరణ i�"e. �Âరణ 9� ఏ ఆ�చన అ-J ఏ �షrM) 

అ-J ఏ ^�క J ఈ �� ప�0¸ల4 ఒ� 6ం�3 అ4మ�ంÂe. 
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�బ±" ఆ �� �'» i�"e. êద± �' ఏ0±? ఇX ఈశcsర ణ ´వం� 

��ద áXÞ� �3ంx6 ïలb¸ం�? °ండవX ఇంx� �cర� ã�త#న 

అంశ	 ఉన)�? �డవX పరÅతం ఏ#J ఉన)�? ఇత�ల6 ºయ]à 

కeOం9X ఏ0అ-J ఉన)�? మన]à ఎంx6 పMM m¸6ం'న)X. ఒక 

[ట �Âరణ 9�b Mర¥యం 9�b, మ§ [ట �Âరణ 9య�x Mర¥యం 

9�b, పMM U�ం9 �x, ఆ�చన దగVర ఈ �� ప�0¸} i�"e. 34 

పM9]�J)4 అం'J)b క�! అ� � ఇl hde, ఈశcsర ణ ´వం� 

9]�J)L? �cర�ం� 9]�J)L? ఇంx� పరÅతం ఉం�? ఈ �� 

ఉం�3 4bc ఏ¨J jr�e, ఏ¨J ఆ�PంÂe, ఈశcsర ణ ´వం 

U���న� � 0Oeన °ం�ం±� ��క#న ఆ�చన� ఉJ)-. �MకJ) 

	ం�, ఈశcsర ణ áXÞ� 9]�J)J? 34 9]�J)4 అM 9]�J)J? 

కర�వ� కర� అం�, M4) అవ�య	\ అ`ర	\ Mలప�M� ఏX ఉపNగ 

ప�¸ంÇ ఆ¢త\ 9యటం కర�వ� కర�! అలL'\ 34 ఎ ) ప4ల4 

9�4 అనటం కర�వ�� �x, 5b ఉన) ��� 4ం� M4) Fంద ప�øX 

��డx. 5b øcచ~\ ఉన)'వం± ఈశcsర ణ ´వ ���� ఉం� 9re. 

J $ధ�త అM అ4^వ�~ \క! �M ఈ $ధ�త ��కం క�! ఈ ���M) ఏ 

దృ½" � hde? భగవం¸� ఇP~న పM J�X, ఎవ� ఇÂ~� J6 ఈ పM? 

33 q�6" 9]6J)4 అ46J)b అ4^ అ� � 5� అ-Ìpb, అ� 

భగవం¸� ఇP~న పM అ46J)b అ4^ �M బ�b bండx క�! అX 

ఈశcsర ణ ´వ	 అం�! ఇl �క Ì. µంత �lM� ఆపM పట» �]U 
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వ]�ంX, ఆ పM ఎవ© 9య�ద3 Wధం వ]�ంX, 33 ఎంx6 jr�ల3 

xఃఖం వ]�ంX. ãరcం మహ�j} ఎవzJ ఏ¨J అ�O. ఒక సంవతàర	 

త�Lత jÃ L� స*�న	, ఈ�� తన� తన� అడగ6ంd3 

స*�న	 వ]�ందM. �M మన	 ఏ0 9��	? (Âl వర6 

స*�న	 jప వల�న అగత�	�6ంd3 స*�న ప�� ఉJ)-) �M� 

అంత సమయ	 ఇవcట	 �x, �గ వంత	 9� ఇ� � "ం���	 అ3 

ఆs�M) F«
 9]�J)	. �M వల» మ �గం i�OంX నష"ం i�OంX 

క4క ఏ ఆ�చన అ-J ఏ పM అ-J స¬ ఈశcsర ణ ´వం ఉంde, 

M�cర�ం\ ఉంde. పరÅతం bంde. ºN *రVం\ ఉంd� �5 , 'N 

*రVం\ ఉండ�డx. మరl L±M Fంద ప�ø ట'"\ ఉండ�డx, 

L��d భగవం¸M వ�® ��ంచ�M� అ4�న సల7 ఇLce. 56 

అ4�ల#నద5 ఎx± వ���� అ4�ల#నద5 ఈ �� �'» 

Ïరవ�డx. ఈ �శ) వP~న� � ఈ �� ల`ú} ఉJ)r �� అM 

h�. M�cర�ం\ ఉం� పరÅత	\ ఉన)� ఈ �� i�. �దన 

తOVÌ¸ంX. �cర� కర�ల *న�క పర#న అ4బం�ల4 iం�¸J)-. 

ఈశcsర ణ ´వం� M�cరÞం� పరÅతం� 9యక Ì-నంx వల» 34 

JX i�OంX. ఈశcsర ణ ´వం �కÌ-నంx వల» సతc Uణం 

j�Ì-ంX. M�cర�ం �కÌ-నంx వల» ర(Uణం ©పం�� వP~ంX. 

పరÅతం �నంx వల» తþUణ ©పం�� *�Ì-ంX. అంxవల» �� 

ఆ�చన6 �d ఈ ��ం± �Âరణ �మం �కÌ. ఆ�చJ ©ప����3 
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అX తþ Uణ ©yM) సంత�ం�6ంX. ఒక �� ఆ�చన} తþUణ 

©పం �l~క 9త} సతc Uణం\ 9య�b. ఆ�చన4 బ±" 9త ఉంX. 

9త4 బ±" ఫeతం ఉంX. ��తం అంp xఃఖం ఎంx6 ఉందం� ఇlం± 

సzన �Âరú �మం �x క4క. ఏ ఆ�చన అ-J ��ద áXÞ� 

ఈశcsర ణ ´వం� 9ø� అంx� సతcUణం Mలబ�¸ంX. M�cర� 

ã�తం\ ఆ�Pø� ర(Uణం Mర�ంచబ�ంX. పరÅతం ^� 9ø� 

తþUణ	 Mర�ంచబ�¸ంX.  ఈ �� 9యటం వల»మన సంబంధ#న 

Çâల5) oeOÌp-. ఈ �� 9యక Ìవటం వల» �cర� ã�త 

#న'వం± మ  సంబంధ#న Çâ} 0OeÌ¸J)-.  

 �cర� కర�} మ  సంబంధ#న *న�క పర#న అ4బం�} 

iం�p-. అంxవల» ఎవ� కM ంPJ y»Pత#న ప4} 9యక Ì. 

ఊ�^x, ఇక ఒ� ^x MvM� మనమందర� వ�6�ల� *నbలమ5 

మ4¤లమ5  మరP Ì- y�} సత�	 అ-Ì-J-. ఎంxకం� ఈ 

�� ర��న �Âరణ 9యనంx వల»ఎవzJ కMËø� మన	 వ�6�}\ 

hడ6ంd * బం�bలM అన) అM h�	, �M మనం మ  

సంబంధ#న ç	ఖ�త ఇ]�J)	.  

 సత�J)sయణ uతం అం� బట"} iడp· �5, అంతA దృ½" ఏX? ఆ 

§� 4ంP సత�· Jsయణ సc©పమ3 upM) Écక�ంÂ�. ఆ ఐx కథ} 

ఏ0 j��J)-, ఎల»� é సp�3) ఆచ���4. ధs�3) ఆచ���4, ఆtr 



�ాధన పంచకమ�  Page 126 of 324  

�câ} �డP iడp4, �*M) �డP iడp4, అ3 ఇlం± Çష 

ã�త#న ల`úల4 �డP i±", ఈ 1తన లg�M) Écక�]�J)4 

అం'J)�, 1తన#న ��pM) çరం%ంచ�M� సం�తం\ తÐ» తం¼ 

�5 అత� *మ} �5 ఎవ§ ఒక� L�� 1తన వ��ల4 i�"e.  

�Lహ �లం� వ� ఇ� � �d ఇl 1తన ��pM) Écక�]�న) L�� 

వ��ల4 iట"టం 9��� అX అర�ం అంx�...  

1తన ��pM) çరం%]�న) �M� సం�త· వస�ం iట"టం అం�, ఈ దృ½"� 

9ø� ఈశcsర ణ ´వం� i�"b, M�cర�	\  i�"b, పర Åత	న6 

ç�న�త ఇÂ~b. ఇంxవల» 56 ఈశcర ´వన ఉన)X.   

 

మm� i±"ం� ^Lల3 ఆశ �cర�ం �x. తþ Uణ ©ప#న (పరÅతం 

అ3�M� ç�న�త ఇP~ ) J6 ఉపNగం ఏ0±? అM అ4^�x ఆయన 

ఈ §� 4ం� 1తన ��pM) çరం%]�J)డ3 �M� U��\ �M .క� 

వ���కరణ6 (ధs�M� సp�M� ç�న�త 6 U��\) �ం��క	\ ఏs ' 

9��. ఇl �´న అంతss�M) �Âరణ 9� వ�వహ�ø� $హ�#న ప���¸ల 

4ం� బయట పడpb. *న�క బం�ల5) oలO Ìp-. ఆ�చన �3 ఈ 

�Âరణ jr�e. 9త6 వÂ~క �Âరణ 9ø� �x, 4bc êట" êదట ఎÇ 

jr�లM సంకe ంPన� � ఈ �� ½ల"A } i�"e. ఎవ§ *నM 

ËeÂ� మనం Lళ»� ఎÇ iడ�ం అ46ం� అX ��కం అ-"-ంX. 
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�� �MM ఆ�PంÂe. �� �M�1 ఈశcsర ణ ´వం M�cర�ం పరÅతం 

ఉంde. ఏమ46ం�§ L�� అ46ం� మన దగV¬ �� అ3 ´వం వP~ంX 

అ3 ´వం గమMం�^Le. �� ఆ�చన4 మన6 మన· ఇl ఆ�PంP 

�cs�M) �డJde.  

మన6 మన· భగవం¸M� సమ� ం�6M �cర� కర�ల4 అM)ం±5 అం�తం 

jr�e.  అంతరంగం�M Lసనల4 `-ంప 9rలం� మన 

^�కలM)ం±5 భగవం¸M� సమ� ంP కర�} 9యటం ఒక�� Jలభ #న 

*రV	. అంతరంగం �M Lసనల4 `-ంప 9� M©�eంచటం వల» *eన 

Lసనల 4ం� అంతరంగ	 �	�� jంx¸ంX.  

ఈశcsర ణ ´వం� 9ø� తప   M�cర� #న ´వన� ��ద áXÞ� 9ø� తప  

4bc ^�కల4 �డJడ�b. *eన Lసన} అం� M½దÞ కర�}. ర(Uణ 

తþUణ 	� ��న కర�ల5) Ìp- అ� ÌLలం� 	ంx ఇ� sLe. 

అl sLe అం� ఏ0 i�"e? ఈ �� tò} $\ U�� i'"^Le! 

ఏ0ట�? 

ఈశcsర ణ ´వం అ3 ��ద áXÞ M�cర�ం పరÅతం. ఈ �� i�"e. ఇ� 

$\ U�� i'"^ం�.  
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¾ల �A 77 

 

అంతరంగ	�M yప	లM)ం±M �gళనం ��ంÂe. yప	 అ3X 

అంతరం\	�J బÅరంగ	÷J  �¬ ��ల� �x. p1 9Ú 

ప4ల�3 తOe bంX yప �ú�} ఆ�చనల�3 తU}¸J)-. 

క¬�ం0rల �  vw3M¶Irల�  9� న�� తగలటంl। ఆ�చనల�3 

తU}¸ంX yప �ú�} �Âరణ 9యం� అక�డ త�uంÂ÷.  

 

Mత�కర� :- Mత�ం అం� *�  jందMX ఆ�చన *�  jం� �M �డల 

] రణ s\3 �MM *�  jందMX \ ఉం� ట'» 9re.  

 

0��క కర� :- భగవం¸M 9¸� పM	'"\  M0త�*�ం\ ఉం�ట'» 

కర�M 9re. ఆ�చన 9re  
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�Kషకర� :- qహ� 0గల6ంd ఏ రక#న'వం± క��pc4భవం �M 

¹6�pc4భవం �M 0గల6ంd సscర ణ ´వం� Mâ�మ కర� 

ఆచ�ంÂe.  

 

E �� 9ø L�� yప�ú�}J)r ? ̈ వం �7 " ఆ�చన} 9øL�� 

yపం అ4భవం ఏర � అవ�శం bం� ? yపం అం� Mరcచనం jప ం�. 

yyయ పరÍడనం. పరÍడనం 9త yపం ఏర �¸ంX. పరÍడనం అన\ 

ఇత�ల4 $ðంచటం �యక Lచక *న�క ��¸ల� ఇత�ల4 

$ðంచటం. ఇత�} అం� 5b �M ఇతర �bల5). సరc�bల�డల 

సరcëత దయ కeObంde. Í�ం9 ల`ణం కeObం� L± 9త 

$ðంచపడpb. yపయ పరÍడనం ఆ�చన s\3 yపం అ4భవం 

ఏర �¸ంX. ఉపMషU �sంశం ఒక� H»కం � jప మం� అరÞ H»కం� 

jy � L�సభగL4}. �ణ�ం ప§ప�రం yyయపరÍడనం ^�క క}గ 

\3 ఇత�ల6 ºయ]à కeOం9ట'"\ 9]�న) అ4భవం sLe. ̂ �క క}గ 

\3 ఈ �� ప�0¸ల� ఆ�PంÂe 1. ఈశcర ��దం\ 9యpMM ఈ 

^�క పM� వ]�ం� ?  2. భగవU అ� తం\ 9య�M� పM� ïలb¸ం� ?  

3. M�cరÞం\ ఉJ)J, J సc]×M) ఆ¦ంP 9]�J)J, ç�న�త -P~ 

9]�J)J అM �Âరణ 9re. పరÅతం bన)�? ఇత�ల6 ·} 

9]�J)J? ºయ]à ^� 9]�J)J ? మమ�ర దృ½"� �x. ఇత�ల� 
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dతJ�M) vwJM) �ÛpcM) ·} ̂ }ప�M� పM� వ]�ం� అM ఈ �� 

ర�} \ ఆ�PంP ^�క4 అ4మ�ంÂe, అ� � yyM� అవ�శం 

�x\ yపం అ3X çరబÞం� bంX. �MM ఏం 9re ? çరబÞం Àగo 

నK�U. అ4భ�ø� Ì¸ంX. yyM) అ4భ�ంచl వ�¶ ? అ4భ�ంÂe. �M 

�MM �ధన\ ఎl *�~^L� ఈ t�ం� já¸ంX. అ4భ�ం9X 

ãరc జన� �ణ� yy�. ఈ జన� � çరబ¶ం\ bంX. �MM �ధన\ ఎl 

*�~^L� já¸J)�.  

 

అంతరంగం�3 yyల5) �gళణ ��ంÂe. వర�*నం� ¹గ 

�ధన	�న ఇం0య మ9áxÞ} శ¢రం మన] áXÞ ¹గ� �షr} 

ఉ�c\} తల�} (�, ఉ , త ) అ-న అ4భవ s�ం� సంపర�ం కeO న� � 

కర� çరమ�హ� అb¸ంX  

 

కర� అం� ఏ0± ? 5 �పల �మ W�} అ3 అ�షడcsV} శబ¶ స ర{ రస గంధ 

మ3 �షr} ఇం0r} bJ)-. ఈ �� కలవడ· ఒక s�ం. అX 

మన].  
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5� ర( Uణ తþUణ సంబంధ#న అ�షడcsV} L±� �� శ$¶X 5 

abilities bJ)-. L±� ఆ�ర#న s�êక± �Le. అ�షడcsV} 

ఇం0r} అం� ఇం0య పంచకం, �షr} అం� �షయ పంచకం. ఈ 

�� కe� మన] అ3 s� ప�ð � పM9]�J)-. అంxకM అX 

బలవత�ర#నX.  

 

yప �ú�ల4 Ï}]^Lలం� కర� �షయం Ïeø� �M yప�ú�} 

Ïeయb. 5 ãరc జన� yప �ú�} ÏerలJ) ఆ కర� సంగ� Ïereàం�. 

భ�ష�U � జ�� ఆ\0 కర� ÏerలJ) మన] �cs Ïereàం�. �M 

మనø అ4భవ s�ం అ-న�� మన] �cs ఎ�» Ï}]µం�b? �బ±" 

మన]6 అðâ"న#న'వం± áXÞM ఆ>-ంP న�� *�· 5b yప 

�ú�ల4 Ï}]^ గ}Upb ��\ U��ంచగ}U¸J)b అ� 5� ఎl 

ÌU అb¸J)N U��ంచగ}U¸J)b. సతcUణం � bం� áXÞM 

ఆ>-��b. ర(Uణ తþUణం � bం� 6దరx. �cరÞం � �� 

9�న� డl» 5b మన] అ3 అ1భవ s�ం� bం� Ìpb M�cరÞం 

9re êట"êదట 56 ç�న�త �.�కత �6ంd 9re êదట. 5 

]×M� ç�న�త �6ంd 56 ఎంత కష"#J స� పరÅతం అ-. 

9reàం�. J6 కష"ం క� అM L-� �య6ంd ఆ పMవలన ఇత�ల6 

ºయ]à కeO. ఎంత కష"#J కష"మన6ంd 34 9]�J)4 అ3 ´వన 
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�6ంd ఈశcsర ణ áXÞ� 9re. భగవం¸M9�� పM	'"\ 9re. 

�ణ�ం వలన ]ఖం yపం వలన xఃఖం వ]�ంX ఆ�చన �3 మన] అ3 

అ4భవ s�ం 4ంP సతc Uణం� áXÞ అ3 �MM ఆ>-ంÂe .  

 

¦LలrM� mn�న�� అక�డ bJ) భగవం¸� 34(�గA \�) ఒక� 

అMË]�ంX J6 ఏ 9ø øవ�న భగవం¸�� 9øవ5) J� 

9]�న)ట»MË]�ంX. 31 భగవం¸é ఒక�� అ3 ´వం కలగటం వల» J6 

�ణ�ం అ3 ×p ప�ంX . �MM ఏం  9re? ఈశcsర ణ 9re. అక�డ 

ఈశc�� ఎవ�, °ండవ L� ��\ ఇ� �0 9re. అక�డ bన)ఏÇ ఒక 

��� 5 ఎదల ¨ï´వం bన) ��� ఈ �ణ� ఫlM) �రÌre. 9��L ? 

4bc �� 34 �� అ3 దృ½" � hø�3 yప �ú�} ఏర �¸J)- 4bc 

34 ఒక�� అ3 దృ½"� hø� �ణ�ం ఏర �¸ంX. అX �d Ì�'"^Le 

అ� �0 9re, తOన'వం± �� కMËø� mంట3 �s Ìre. ´వన � 

ఏ ´వన bండx క� ? bండx. అ-J స¬ సమయం సందsTM) బ±" ¨ï 

�únక� ఎవ��J 5 9త స7యం అవసర#న� � ఆ ´వన ఏర �¸ంX. 

ఆ�లం� ఆ ��� అవ�శం వ]�ంX  

 

��s)Á, బద¢JÁ ద�{ంPన�� ఆ సమయం � ¨వ దర{నం వలన ఏర �న 

�ణ�ఫlM) ఏ �� అరôత కeOన L� bం� L�� �s Ì��ం .  
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మనస3 అ4భవs�ం �� s\3 yప �ú�} ఏర డp-. మనస3 

అ4భవం�� XO sకÌ. సంకల ం �� sకÌ. yప�ú�} �b. 

Mసàంకల ���� 4bc ఉంde క� ? ఇ� డ ఏ ��- � 

*�»�6ం'J)	? మన] ^�కల ��-� *�»�µం'J)	. 5b 

�� 34 �� అM ఆ�PంPJక ఏ �Nజనం �x U�� mn�నంx6. 5b 

54 ఒక� అ3 ´వన ��రప� bంde. అ� � ¨వ దర{JM� �Nజనం 

ఫeతం. ఆ ఫepM) ఈశcs� తం 9re. ఈశc�� �¬ �� Æ]^వ�M�. 

మన] ��-� ఈశc��J)�. కర� ఫlM) ఈశc��� అ� ]�J)	.  

 

�హ� ��-� ఈశc�� �¬\ �� అ� � ఎl Ì�'"̂ Le కర� ఫlM). 

అరôత bన) �� � �s Ì� Ì�'"^Le �M వలన ఎ� � Mసàంకల  ��� 

� bం�b . మm� సంకల ం కe� ప���� bండx. Mరంతsయం\ 

ఎడÏగ6ంd ఆ �f� ��� � bం�Ìp�. అl bJ) L�M సృ½"�� 

���ట'» 9øX సంకల ం మన]వలన కeOంX. మన]వలన yప�ú�} 

కe\-. ïటM)±M "�'"^Lలం� ఎ� é Mసàంకల ��� � M�cకల  ��� 

� bంde. అ'వం± ఉన)త#న'వం± ��� కల\లం� ఈ మన]4 

ప'"µం� ఏ0 ïలb¸ంX ? శ¢రం ఏర డ�M� అ'వం± yప�ú�ల5) 
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ఈ మనస3 s�ం � bJ)-. �MM áXÞ అ3 అðâ"నం� bం� 

సతcUణం� ప��eంP Ì�'"^Le.  

 

అ4భవ s�ం� సంపర�ం కeOన� � ఖర� ఏర �¸ంX. సంపర�ం అం� 

కలవడం. 4bc మన] అ-Ì-Jb. 4bc పs�త�� అ3 ��� 4ం� XO 

వÂ~b. మనస3 s�ం �� సంపర�ం కeOంX. కర� ఏర �ంX, p�త�aం 

వP~ంX.  మన]� కవ6ంdbం� 5� కs� �x \ఢ MÂవస�� ఏ  కs� �x, 

ఎంxకం� మన]� కలవడం �x. �}6వ� అ4భవ s�#న మన]� 

కల�Ìrb. కe�న� � ఏ#ంX? కర� �´వం ఏర � కర�ఫలం 

తrరb¸ంX. కర� అం� ఆ�చనకం� 	ంx 4bc ��\ bంde. 

ఆ�చన �ట"\3 కర� తrరb¸ంX. ఆ�చన కం� 4bc ��\ bంde. 

ఆ�చన కం� %న)#న L��. అÆత#న L�� 5 �´వం వలన ఆ�చ~న 

క}U¸ంX �M మన]� సcతః�ద¶ం\ కలగటం �x. ఎంxవలనం� అX 

అ4భవ s�ం, అX   జడం. 4bc s��w��, dతJ�M�. Âతనయ tర�ర¦� 

9త చం�� ��¦]�న)'» కనబ�¸ంX. చం��� ��¦ం9 ల`ణం �x. 

మన] సcయంగ పM9యటం �x. 5 సంపర�ం వల» పM 9]�ంX. 5 సంపర�ం 

కలగ \3 ఏ#ంX ? కర� తrzంX. �బ±" 4bc మన] కం� అÆతం\ 

అðâ"నం\ ��Ì- �Û వ� క4క bన)ట»-. అ� � కర� �x 
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�}6వ� �d. ఇం0య సంపర�ం కeOనంత� కర� స*ప� మవx 

�lంతర	న కeOన కర�ఫలం� కర� ã�� అb¸ంX  

 

4bc dతJ�M�. XOవÂ~b మన]� సంపర�ం కeOంX ఆ�చన బలప�ంX. 

p�త�aత కeOంX. కర� �±"ంX తrzంX, ఇం0rల�� ��OంX. 

��Oనంత *òన కర� స*ప�#Ì-ం� ? �x ఆ�PM)Ãన mంట3 

మనస3 s�ం� కర� çరంభం అb¸ంX ఇం0rల4 Ï}]^\3 కర� 

ã�� అవటం� �lంతర	.  

 

��రణం\ ��కం\ �షrల4 ప��eంPన Lరంp ఈ t� �షrM) 

ÄÅంచటం� ��కం\ ప��లన కeO bన)� � కర� ��నం� �Âరణ sx. 

J6 అX Ïeయటం �x. ��కం\ �షయం\ *�· ఉ�  పంచ�ర 

*�· ప±"ం�µం'J)� .    

 

 

................ 
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కర� ��నం� ప'"^వడం �x. 34 ఆత� సc©��M అ3 ´LM) ��రం\ 

Écక�ంచ�x. 5b ©yత�క#న 34 3 Écక�ంÂb �M Jమ ©yల4 

�స�öంPన dతన�· 34 అ3�M) Écక�ంచ�x. అంxవలన ఎక�డ 4bc 

మనసà3 s�ం � కe� Ì¸J)q U��ంచడం �x, ఎక�డ ఆ మన]à 

ఇం0rల�� Ì¸ంÇ U��ంచ �6ంd bJ)b. ఇం0rల�� 

XOవÂ~క �lÆతం� ప���� ఏర � ఆ కర�ఫలం ఎl ఏర �¸ంÇ 

U��ంచ6ంd bJ)b. U��ø� క� ML�ం9X. U��ంచకÌ. ML�ంచ�b. 

5b ఎవ�� �Û� dతJ�M�. ఆ�sM) గ±"\ ప'"̂ Le Jమ©ye) 

ప'"µం� ఈ t� �Âరణ sx. అ´�స బలం 9త 34 dతJ)aM) అM 

ఆ�sM) గ±"\ ప'"^Le Jమ ©ye) ప'"µం� ఈ t� �Âరణ sx. 

అ´�స బలం 9త 34 dతJ�M) ఆ�sM) గ±"\ ప'"^Le 34 ఇX �x 

మనస3 s�ం �� p�త�aం "ంద4. p�త�aం "ందటం వలన ఆ కర� 

వలన ఇం0r�»� ��¦ ]�J)4. �lంతరం � ప���¸} ఏర � ఇతర 

�bల� సంపర�ం ఏర � కర� ఫlM) ఏర �]�ంX. ఇం0r�»� XO s�దం� 

ఇతర �bల� సంపర�ం ఏర డx. మన]�� XO s�దం� అ�� 

ఇం0r�»� వ9~ అవ�శం  �x. 4bc dతన�ం\3 ఉం�b. మనø 34 \ 

Ï}] �M మన] కం� ��\ Ïeయx 3నం� మన]. మన] కJ) 

%న)#న L�M అM ÄÅంచ�క Ì¸J)b. 3నం� dతJ�M). \ఢ MÂవస� 

� �d ·÷�MbంX. 4bc మన]\ ఉJ)b �బ±" �4 అం'J)b . 

dతJ�M) U��ంÂలం� �� అవస�ల� �ÛM. 34 dతJ�M) అM అ´�సం 
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9re. 4bc అ´�సం 9ø� dతన� సc©��� అbpb. �Û సc©��� 

అbpb.   4bc ఇ� � 5 Ã� అ´�సం 9�b అంxకM 5 Ã� Ëలవ\3 

ప}6¸J)b. �� ఆ�చన� 34 dతJ�M) 34 �జwM, 34 మన]4 

�x. ఈ L��} మన]6 jప డం sLe. అb4 ఆ మన] M4) �·Ë 

వX�]�ంX. � ఇం± 6క� � ఇం±� వ]�ంX �M �¬ ఇం±�  Ìx మన] 

�d అం� 34 56 సంబంðంPన L�M �x అM అం� అX వX�]�ంX. 

��కం\ శబ¶ స ర{ �షrల6 ç�న�త ఇP~నంత �లం ఈ t� ప�vwనం 

sx 4bc �షrM� ç�న�త ఇవc6ంd dతJ�M� ç�న�త ఇP~ 

��ంÂe. ఉ�హరణ6 yట �నబ�ంX Âల $UంX అJ)b. శబ¶	 క� 

´LM) Écక�ంP $UంX అJ)b. అX j� అ3 ఇం0rM� �షయం క� 

J6 శబ¶మ3 �షrనందం �x క� 34 dతJ�M) క� అM mన�� 

Æ]^Le . డ$� � s�� Ì�న�� �డవ ఏ0± సం¢తం $Uండటం 

ఏ0±. °ంé శ$¶� క� J6 °ం±�1 J6 ఏ .d �x క�. $UంX 

$\�x �Pన� �l» 34 dతJ�M) క� J6 $UంX $గ�x (అ3X 

J6 �x) క� అM ��రపడడం sLe. J6 ఏ �ధ#న a�%çయం �x. 

అl �Û \ hడడం sLe. $UంX $గ�x oPన�  �l» 34 dతJ�M) 

క� J6 ఏ� �b క� ఇ� ��రపడడం sLe. అ�� *�· t� ప�vwనం 

వ]�ంX. ఈ �షయప�vwJM) �దM ఇ'వం± కర� ��ÞంpM) అధ�యనం 

9యగe�ట'వం± కర�6 �àÛ\ bండగe�ట'వం± t� ప�vwనం 

వ]�ంX. ఇX t�ం. ఐ. ��నం ఎంx6 9re. ఇంx^సం. కర� ఎl 
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తrరb¸ంÇ గమMచత� ^సం ��న �ధన . �Û \ bం� ఎl 

గమM]�J)< Ï}]^వడం^సం. \ఢ MÂవస�÷ ఎl bJ)q, 

ఆ�చనల4  ప±"ం�^6ంd ఉJ)q �}6వ� �d ఇం0rల� 

పM9t� అl ఉంde . áXÞM dతన�ం� i�"e ఇం0r} �*న�ం\ 

పM9re అ� � $UంX $U�x ]ఖం xఃఖం అ3 U��ం� �x. 

�షre)  U��ంచటం �x ఒక �ళ U��ంPJ అవసర	 �x అం'ంX. 

అవసరం bంX అం� మన] వ]�ంX. áXÞ అవసరం �x అM já¸ంX. ఈ 

vwపక	} మరల అ��ధ#న కర�} 9య�M� �రణం అb¸J)-. కర� 

ఏ0 9�ంX .... dతన�ం ..... మన] ప�ð�� p�త�aం వP~ంX vwప�} 

అన�రంగ÷ MePÌవdM� �రణం కర� 4ంP ఇం0r], ఇం0rల 4ంP 

ఫeతం 6 XOవ9~ ఈ �మం vwపకం\ ప�¸ంX. ఉ�: అన)ం 5�� ఎ6�� 

	ద¶ అ-ంX ఎంx6 అJ)b Uణ �´వం 9త ^పం వP~ంX. ãరc 

vwపకం� అన)ం అం� ఇl bంde అ3 vwపకం bంX U��ø� పరL�x 

��స ందన bండ�డx. స ంXø� కర� ఫలం వ]�ంX అస} U��ంచ6ంd 

bం� కరమ తrరవx. U��ø� పరL�x స ంXంచ�డx. XOవ9~దంp 

dతన�ం మన] ప�ð�� అక�డ4ం� ఇం0rల��, ఫeతం��. ఈ 

XOవ9~దంp 5� Pత�ం� vwప�ల ©పం� ప�Ì¸ంX ఇతర �bల� 

సంపర�ం �  వ��b. అ�షడcsV} వ��- ఫలం వ]�ంX dతన��ం� � కర� 

తrరవడం bండx. ��స ంXంచడం కర� ఫలం êద± ఆ�చన6 °ం� 

ఆ�చన (�ø� ఫeతం వ]�ంX. êద± ఆ�చన దOVర Ïగ�ట"గeO. 
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పరL�x. కర� ఎl తrరb¸ంÇ Ï}]^గలb. అస} ఆ�చన దOV¬ 

XOsకÌ. ఏ �డL �x.  

 

ఈ vwప�} మరల అ� �ధ	�న కర� 9య�M� �రణం అb¸ంX. ఆ 

vwప�} XO sవటమ3X $\ ��రప�Ì- అ´�స బల	 వలన M4) 

ఎ� é అl3  9]�ంX. dతన�ం మన4  ఇం0rల�� ఫeతం�� 

గత�లం� మన] 9  9యబ�న కర�లవలన ఏర �న vwపక	ల4 Lసన} 

అం��. Pత�ం ©పం� vwప�ల �ట} ãరcం dతన�ం 4ం� XO వP~న� 

అత�aంత బలం\ ఉJ)-. ఎl? 9�ంX మరల 9యటం వలన ఈ ¢త బలం\ 

XOsవటం అ3 �Fయ బలం\ అ-Ì- శ¢sM) *�~J �d Ìవటం 

�x. *నవ జన�� �డవటం �x. అ� Lసన} అం�. ఈజన�� బల#న 

అం�} bJ)r �� ఏం�  �యత)ం 9�4 �5 9య6ంd bండ�క 

Ì¸J). bండ�క Ì¸J) అM ఏ�. bJ)N అవ5) Lసన}. �� Lసన 

mన�ల 34 అ3 అహం�రం ఆ�చన} ఫep} అం� Mర¥r} 

అహం�రం వ±" vwప�ల4 Pత�ం అం��. vwపకం mన�ల అహం�రం 

బలం\ bం'ంX Ì�'"^Le. అX yపం Ì�'"^వటం అం� 

LసJబలం� ��6Ìవట· yపమం�. �Âరణ LసJ`యం ^స· 

�Âరణ వలన êద± ఆ�చన క}గ\3 34 dతJ�M) , 34 �ÛM. 5*ట 

�న4 అM êద± ఆ�చన దOV¬ Ïగ �ట"టం అ´�సం 9ø µX¶ మన] ప�ð 
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�� ఇం0rల ప�ð�M� XOవ9~ �స�� �x. vwప�ల వ��¬క Xశ� 

bండటం వలన �¸\ ¢త పడx. అ� Xశ � 9ø� \� బలం\ ప�¸ంX. 

¢త  బలం\ ప�న'». అపసవ� Xశ� 9ø� ¢త j�OÌయంX. ఇX కర�4 రx¶ 

9]^వటం అం�. ఇY vwప�ల4 jరపటం. ఇY LసJ `యం సం��sల 

రx¶. �� అం�} YM� 	�ప� bన)-. 1. కర�4 రx¶ 9]^వటం. 2. 

సం��sల4 రx¶ 9]^వటం. 3. LసJ`aయం అవటం. ఇX �ðంచM� 

��ంతం � అ�U పడx .  

 

కర� అం� ఏ05 Ïere మన]à అ3 అ4భవs�ం�� XO sవటం వలన 

కర� ఏర �¸ంX . XO s6ంd bండటం అలL' 9]^Le. కర� రx¶ 

అb¸ంX. సం��s} రx¶ అవటం êద} అb¸ంX. అ3క జJ��öత 

LసJ`యం అb¸ంX . ఒ� �� జ�O Ìp- అవ5)�d. కర� రx¶ 

అవటం êదలవ\3 సం��s} రx¶ అవటం Lసన} రx¶ అవటం. �బ±" 

కర� రహస�ం Âల అవసరం. 5 �చ`ú vwJM) ఎక�డ Lde? ఇ� � కర� 

రహ��M) Ï}]^వ�M� áXÞ శ��M Lde . �5 ఇ� � �షయvwJM� 

శబ¶ స ర{ అ3 �షయ ప�vwJM) Lx¸న)b . ఆంత�క �ధJ} bం�-. 

"మన]à�M అలజ�ల4 సృ½"��- Lసన} ఉండ�4 అ3 బలfనత bంX 

5� అలజ�M సృ½"]�ంX. మన]à .క� ఏ�Äత4 jదర�±" Mరంతరం 

కx}Ø ప�0తతcం కeO నృత�ం 9]�న) �షయవర�న �� ఉ�cగ	} 
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�షయ	} తలం�} M}��-" ఉ�: ఒక± �6ంd  34 ఉండ�4 అX 

�షయం. ఉ³కం :-  తలం� *�~^�క Ìr	  ఎl వX��	 �¸\ 

ప��eంP. ఇX �6ంd bండ�J అM �	ఖత వP~ మన]à 4 mన�� 

�y 	. ( నస�ం డ$�) �MM ఎx�Uంd i±"J ఏ� tempt అవటంl. 

సం��రం రx¶ అ-ంX. ఉండ�4 అ3 list  తr� 9� ఎX�ంÂe. బయట 

పde అ� � *�·  dతన� ��� � bండగలb. �±M hడ6ంd 

�న6ంd ఉండ�4 అంi list M pr� 9� Ì�'" ^Le. బల#న 

సం��s} Lసన} ఉత�ర జన� � సం�0]�J)- �బ±" L±M  yప	} 

అం��. భగవం¸M అ�Þంచ�M� ï}�x బయతపde. �cరÞం4ంP 

బయట పde. పరÅతం ^సం ��ంచటం sLe  

 

 

File78 

34 అ4భంP ]ఖం\3 bJ)46J)4. ఎంxకM ? ఇX భగవం¸M� 

అ� ంచdM� ï} �x. �బ±" ఏం 9re?. �cరÞం�4ం� బయటపde. 

పరÅతం^సం ��ంచడం sLe. ఎ� å. LసJ`యం అb¸ంÇ ఎ� å. 

సం��s} రx¶ అbpN ఎ� å. yy} `-ంP కర� రx¶ అb¸ంÇ. 

ఆ ప��త4 సంyXంPన� � Xవ�తcం�� ��నం. �కÌÏ Xవ�తcం ఎప ±� 

అందM *�. ఎవ��. సం��s} రx¶ అbpN,LసJ`య���� వ��§ 
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సరc�వత} తలPనంత *ò3 �త�`ం అbp�. య�రÞ���� �త�`ం 

అbp� అంx� అX ప��ం. కర��ండ 9øట� � 9�� ప�� 

క'"6ం�	  4bc 9ø ప4లవలన 4bc 9ø ఆ�చనల వలన 4bc 

$ðంచబడ6ంd bండdM� ఈ ప�� ఉపNగప�¸ంX. అX దరT	�. 

అం� ãరcజన� సం��s} Ì�ట"dM� కర� 9]�J)b.µత�కర� 

తr���డx yతX రx¶ అLce. vwనమం� అX. అపరకర�ల� 9�� 

ప�� ధ���	. ఉపనయనం,కJ��నం 9øట� � ప�� ధ���	. 

ఎంx6? 34 9యటం�x.ఒక�ళ 9]�న)'" కనబ�J ఎl 9re  

��దáXÞ� M�cర�ం\ పరÅతం ^సం ఈ �� ల`ú} ఎ� å. 

MలM'"6ం�q సం��s} రx¶ అb¸ంX. కర� రx¶ అb¸ంX. dతన�ం\ 

MలM�¸ంX. అం.�M మన] ��-� XOవP~ 34 ఇవM) 9]�J)నం� 

lభం �x.అ� ర(Uణసంబందం\ bం�-. ర(Uణం � ఈ �� 9ø 

L��s? స*జøవ9øL� �s ! సc]ఖం . ఆ øవ 9యడం� ]×M) 

అ4భ�]�J)�. అX ర(Uణ సంబంధం \3 bంX.సతcUణం � 

bంde.34 dతన�ం అ3 Mర¥యం� bంde. M�cరÞం\ పరÅతం ^సం 

bంde. కâ"M) అ4భ�ంÂe.4bc $ధపåJస¬ ఇత�ల6 స7యం 

9re. తe» ఎlÆ. �దనప� ¦Jb6 జన� ఇవcdM) ఆ�డ6 *తృ�qభవ 

అ3 ��� కeË]�ంÇ, 5b �d అl� ఇత�లµర6 కష"ప� L�M 

బయటప�యటం 3�~^Le. కస"ప� L�� స7యం 9re.ఏ సంబంధ 

$ంధL�} �కÌ-J స¬ ఎవ� తర�న 9re? ఈశcర��MX\ 



�ాధన పంచకమ�  Page 143 of 324  

ఈశc�M 9�� పM	'"\ ¨ï�únక� $గం\ 9re.ఎ� å. 

LసJ`య ���� bం�q తలPనంత3 ఏ �వత �L� ఆ �వత 

�త�`మbp�. ఆ� � ఏ ఉyసన} 9యనవసరం �x.ఈ LసJ`యం 

అ3 ఉyసన vwJO)� దగ¶#Ìవడం అ3X అ5) ఉyసనల�M� 

అ¸�న)త#న �దన. ఈ �దన వలన అ3కజJ��öత#నదంp 

ప�Çక�ంచబ�¸ంX.LసలM) `య�p-. yyల5) 

`య�p-.అO)� గ�� ప�ø� ఏ�¸ంX దగÞ# Ìవడంl! అలం± ��� 

4bc �ðంÂe. �బ±" 3®వ�M? 34 dతJ�M). �ÛM. ఆత�సc©yM) 

�జwM. ఇం0rల��  XOsవల�న అవసరం �x. ��స ంXంచ వల�న 

అవసరం �x.XOsవల�న అవసరం  �x అM êద± ఆ�చన దగV¬ 

Ïగ�ట"టం sLe. గ��ÌచM ఎంత ]లభం\ ©ంP ���þ. అంట .eక\ 

ఈ కర� రహ��M) Ïe� కర�4 రx¶ 9]^Le. 

 

�ధJ పంచక	 82 

స¸ �¤�న vw4ల� �ంగత�ం 9re. భగవం¸M యంx Mశ~ల#న 

భ��M కeO ఉంde. �ం� వం± ఉత�మ �}వల4 ��తం � అలవర� 

^Le.  

t�ం: “సంగతà¸à ��యpం” అన)X. అం� ఏ0 jr�e �M�? 

*�}\ అర�ం ´వం�� m �̀ t�ం ఏ0 j��ంX? సతàంగం, సంగతà¸à 
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అం� సతàంగం అMక� అర�ం. సతàంగం వల» 5� ఏం *� } sLe 

అన)�M) j��J)�. ·ం సతàంగం i�"	 అం� lభం �x, ఆ సతàంగం వల» 

ఏ0 �Nజనం sLe? �M వల» 5�0 sLe ప�úమం? “భగవం¸M 

యంx Mశ~ల#న భ�� కeO ఉంde” 

Mశ~ల#న భ�� అం� ఏ0±? అస} భ�� అం� ఏ0±? భ�� అం� �భక�	 

�MX. 4bc �� 34 �� అం� �భక�	. భ�� అం� 5b, 34 ఒక�! ఇ� � 

భ�� ఎవ�� 9]�J)b? భగవం¸M�. �M భగవం¸M� ఎl ఉJ)b? 5b 

�� 34 ��\ ఉJ)b. భ��M ఆచ�ంచన� � �భక�ం� ఉJ)b. భ��M 

ఆచ�ంPన� � 5b, 34 ఒక�� అr�b. 5b 34 ఒక�� అ3X Mశ~లం\ 

ఉంde. అX భ�� అం�!  

“��శc§ %న)ః ఇ� �థమ wమః” �b� అ3 L�� అ-x wమ} ఉJ)-, 

ఆ అ-x wమల వ�3 56 �వ´వం Mలబ� ఉం'ంX, పంచ wమ M©పణ 

అM ఆX శంక�} స ష"ం\ jy �, ఆ wమ ఎl ఉం& 56 M©Ëత# ఆ 

wమ4 Ì�'" ^వ�M� 5 భ��. 4bc 34 �� అ3 wమ మన� ఎంత\ 

బలప�ంX అం� 5b 34 ఒక� s అM ఆ భగవం¸� XO వP~ jË J న·� 

ప���� �x. భగవం¸� శంక�� ఆXశంక�ల ©పం� నడr� ఆø¸ 

Å*చలం అంద�� jy �, ఉన)X ఒక��! భగవం¸� ఒక��, �రంద© 

నడr� ¨వ�, 5b 34 ఒక��! “�నః సత�ం పశ�U సత�ం ధృవ �నః సత�ం 

�నః సత�ం సత�·వచ” 34 సత�· j�¸J)4 m-� ��» j��J)4 
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భగవం¸� �g¸� అవpర ���\ వP~ jË J నమ�నంత\ �ం� wమ 

బలప�ంX.  wమ �వ��- �X, �ం� ఈశcర ��- �X. *r 0థ� అM 

°ం�\ అం'J)	\ ఇl� ఈ wమ 0థ� అ3 ఆ§పణ �MX. 5b ��, 

34 �� అM ఆ§Ëం� 6J)b, సత�ం �x, ఆ§Ëం� 6న)ంx వలన 56 

చలJ} ఎ6�� Ìr-, 5b ఒక± అ- ఉJ)b �M ఒక±\ 

ఊÅ]�J)b. 5b మM½� అ- ఉJ)b, �M మM½\ ఉండ6ంd �M�ద 

%న)ం\ అ3కం ఆ§ËంÂb, అl ఆ§Ëం9 టప ±� ఏ#ంX అం�, 5� 

అ�షi వsVల .క� బలం i�OÌ-ంX మM½\3 క4క 5b ��ø� అ�షi 

వsVల బలం ఉండx, �5 అ3క జం¸bల .క� ల`úల4 ఆ§Ëం� 

63ప ±� అ�షi  వsVల బలం i�O Ì-ంX. మM½\ ఉన)'వం± 

*నb� *నqyð� ఉండవల�న'వం± సహజ#న ల`úM) 

^� r�, సహజ#న ల`ణం ��cక ల`ణం. *నqyð� sవdM� 

�రణ· ��cక ల`ú}, �M *నqyð� వP~న త�Lత అ3క 

జJ��öత#న జం¸bల ల`úల4 ఆ§Ëం�6M *నqyð� జం¸b\ 

��ంచటం వల» 56 sజ�క pమ�క �వర�న బలప� Ì-ంX. అ� 

సం��s� �5 L±M 5b �Âరణ 9� మన]�3 Ì�'"^వ�~. �M 

ఆచరణ6 అ4మ�ంచనక�¬»x. అస} ఆ�చన ��-�3 ãరc pపం, 

	ంx\ �Âరణ 9� L±M అక�� Ì�'" ^వ�~.  

 êద± H»కం� jË న'వం± ఎM0X �ధన} క4క 5b 9� 

ఆ�చన ��-�3 క4క L±M 5b Ì�'"6న)8 ¯». అస} *నb�\ 
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�±"నంx6 ఆ ఒక� అరôత Â}, 56 ¨వ దర{నం జరగ�M�, 0Oeన 

అరôత} ఏ� అక�ర �x. �5 �±"న *నbలంద© ఏ0 9]�J)రం� ãరc 

జం¸ LసJ బలం కeOన సం��s} ఏ#. ఉJ)N L±M ఆ§Ëం�6M 

మ¢ ర( తþ Uúల�� Xగబ� Ì¸J)�. ఆ ఆ§Ëతం 9త �భక�	 

అ-Ì¸J)�. �బ±" 56 భగవం¸M పట» Mశ~ల భ�� ఉంde, Mశ~ల#న 

భ�� ఉంdలం� 5b 34 ఒక� అ3 అంశం� êద} i�"e. 34 ఆత� 

సc©�డ4, 5b పర*త� సc©�డb, 34 5 యంx అం� ë¸డ4, 

34 భగవం¸M� అం� ëత	4 భగవం¸M� ఒక�� అ- ఉన)Lడ4. 

అ3 ´వన� సంకల 	4 êద} i�¸J)	. 5b 34 �¬ అM�x 

êద} i�¸న)X అర�#ం�? అM అJ)�. �®̄)J ఏమM êద} 

i�¸J)ం? ఆచమనం �3J? అం.J? ఏ0± ఆచమన	 అం�? ఓం �శ 

Lయ �c7! ఓం Jsయúయ �c7! ఓం *ధLయ �c7! ఆచమ� !! 

అం'J)b\, అం� 34 9యß¸J)4. ఏ0± 9య ß¸న)X? 

�శLయ �c7 !! �c7 అం�? �9~]6J)4. అం� �శb�M *ధb�M 

Jsయ��M �9~]6J)నం� 34 ఏమ- ఉంde? 34 పర*¸��M 

అ- ఉంde\! త�L. 0Oeన �ర��మం అంp! �బ±" 56 J6 aదం 

�దr�! అM êద± �� *టల� jy � 0Oeన భ�� �ర��మం అంp 

!! 5b ï¬ 34 �¬, అM �భక�	 అ-న ��Ì-న పదÞ�� 9øX భ�� �x, 

అl ఒక�� అ-న ఆ ���� ఉం� అర~నం 9-, స�రణం 9-, వందనం 9-, 

yద øవనం 9-. ఆ ���� ఉంX M4) 4bc Ì�'"^. ఆత� M�దనం 9-. 
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నవ �ధ భ�� *sVల6 �JX ఏ0టr� ? అం� ఇ�. ఆ 5b ఏ ఆ§Ëత#న 

34} ఉJ)N ? అవ5) వX�]6ం'న) Lడ� ఉన)� � *�· 5b 

అంx� కల� Ìpb. పంచ�ర, ఉ�  5ళ��» ఎl క}��N అl� 5b 

భగవం¸� � కల�Ìవట· భ��. కe� Ìrనన) ఉM�M �d ̂ � వట· 

vwనం. అX �¬ సంగ�. vwJM) "ం�లం� 	ంx Mశ~ల #న భ�� �Le. 

పంచ�ర ఉ�  5ళ��» ��క కలవమం�s? వద¶ం�s? అం�r? 

సహజం\3 కల� Ìp- (by nature) అl� 34 �bడనన) సc´వ	, భ�� 

9త ఈశcర ´వం� కల� Ì¸ంX, అX భ�� అం�! క4క ఈశc�� 0Oe 

Ìp�. ఈశc�� Mశ~లం, చల	} �M L�, �b� చల	} ఉన)L�. 

ర(Uణమ3 �sప శ�� �´వ	 9త �b�\ ఉJ)�. ఈశc�� JదÞ ��cక 

సc©ప	. Mశ~లం. UúÆ¸�. ర( Uణ తþ Uణ ±య} �M L�. 

�వల	 సతc Uణ· అ- ఉన)L�. అ'వం± ఈశcర ´వన� 5b కల� 

ÌLe, అం� ëతం అ-ÌLe.  

“^�క� 9ø కర�ల4 త�uంÂe” ఈ దృ½"� ఉన)� � ^�కల� ఎl 

9యగలb? �b�� µబ�� �య µ�"నం�, * అ$�-� J6 అJ§గ�ం 

తOVంచం� అ*�- in» చxb ఇË చ~ం� అM అడగ�b\! ఇl 

çపంPక#న� అడ\లం� 5b �భక�ం అ- ఉంde\ ��\ ఉంde\. 

�M భ�� అం� ఏ0±? పంచ�ర 5ళ��» �ø� కడగ�M� ఇX ఇ��L? అX 

��L ఇø�3 క�Up4 అనx క�! Chance ఏ *�ం �x. �బ±" 5b 

�bడ� *నbడ� జM�ంP నంx వల» 56న) çధ0క #న అరôత ఈశcర 
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´వం� ఈశc�M� లగ)# Ìవటం లయ# Ìవటం. 56 ఆం`} �b 

అక�డ ప�0¸} �b �బ±" ^�క} అడ\లం� ఒక ప�0�� �బ� 

ఉంde. ^�క} అ�� అవ�శ· �x 56 అస}. అX భ�� అం�, ఆ ���� 

ఉం�, భ��M 5b ఆsధన jr�e, ఈశcssధన jr�e.  

“సxV�b4 శర� "ం�e”  అXట, అl ఎంx6 అJ)�? ఇ� � 

ఈశc�M Æø� సxV�b4 i�"�, ఇప ± వర6 ఏమJ)�? భగవం¸� 

భగవం¸� అJ)�, ఇ� � శర� ఎవ�� "ం�e అం'J)�? 

సxV�b6. అం� 5b అl ఈశc�డM 	MO Ì- ��~న)ంత *òన 

vwనం sవటం �x. ఎంxకం� అంx�ంP బయట6 s\3 మm� �z 

Ì¸J)b. భ�� ´వన ఉన)ంత ø� 34 భగవం¸� ఒక�� అం'J)�. 

�M �øప±� �షr} వ]�J)-. s\3 మÎ� �båÌ¸J)�.  

ఏ�¸న)X ఇ� �? 9�న ప3 మm� 9]�న)ప ±� అ4భ�ంPన �షrM) 

మm� అ4భ�]�న)ప ±�, "ంXన వ]�b3 మm� "ంXనప ±� �ం5»ంP 

�	ఖత sవటం �x, ఇం� అ4భ�ంÂలM ఆస�� 0Oe Ì¸ంX. �రణం 

ఏ0±? M4) 5b స�\ Ï}]^క "వట	. �వల	 ఈశc�� �¬ �డM 

అ46న)ంత *òన అ� Ìవటం �x, M4) 5b స ష"ం\ Ï}]6ం� �M 

అ� Ìb, క4క సxV�b4 శర� �de. M4) 5b Ï}]63 పM� 

స7యం 9ø L� సxV� ��� *��. (ఒక�¬). M4) 5b Ï}]6ం� 

క� Ì�'"6M పర*త� ����� ప�úమం jంxpb, పంచ�s ఉ�  
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వ�, M4) 5b Ì�'"^Le 5ళ��, ఎl ÌU'"6ం��? M4) 5b 

Ì�'"^�b\? ఆ ��~న)ంత ø�, ఆ జపం, ��నం 9�నంత ø�, 

అ46ం��, 5b 34 ఒక�� అM, బయట6 వÂ~క 5b 34 �� అం��, 

ఎంxవల»? ఆ ãరc జన� LసJ బలం 9త �షయ	 వ]�b అంత బలం\ 

పM9]�ంX. ఆ సం�ర ´వం అంత బలం\ పM9]�ంX. 34 JX అ3 

(అహం�ర మమ�రమ3) ర( Uణ ధర�ం $\ బలం\ పM9]�ంX. క4క 

ఏ0 jr�e? ఈ Uణ	ల6 సంబంðంPన ల`úల4 �lల� స7 

i�eంP �rలం� సxV�b4 ఆ>-ంÂe! 5b �d UúÆత ���� 

Mశ~లం\ Mలబ� ఉంdలం� ఆ సxV�b �]U �6ంd ల` �°¯»J 

ఆUúల U�ం9 j��ం�� ఎంxకM? ఆ Uúల4 స�లం\ i�eంP 

�re. ఇక మm� �ట"�డx ఆ Uú}. అంx� ఇM) సంవతàsల 4ంP 

�6 అ3క ¢¸ల� j�¸J)ం, ఇ� *�} ��ంచ y��. ఇM) ��» 

jప గల*? ఇంత6 	ంx jప · అM � �ద ఎ� åJ �]6�న)*? 

ఇక jప ం అJ)*? ఎM) సంవతàs�J ఇl� j��ం�	. ఎంxకం�?  ఈ 

జన�� ఈ �ధన6 56 అరôత ఉంX క4క. ఈ శ¢ర �రణ 9యటం�3 56 

అరôత వ9~�ంX. 5 çరబÞం�3 ఈ �ధన ´గం అ-ఉన)X, అవ��M) 

Ï�~6J)b, అంxకM *రs $á *రs $á అM ��*} ¸J)	. 

M4) 5b Ï}]^Lలం� ఆ �� Uúల6 అÆతం\ ఉంde, అl 

అÆతం\ ఉంde అం� సxV�bM శర� �de.  
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“�� Xన	 U� yxకల4 ø�ంÂe” yxక} అం� ఏ0±? yxక}  

అం� j� �J? Ïeయటం �x. స¬ అస} ø�ంచటం అం� ఏ0±? 5b 

�� ø���L? ��? అl ø�ంÂక, ��� 56 aదం ఉం�? ఆ �� 5� 

కe� Ì-ంX క�! అl U�b4 ø�ంÂe. 56 U�b6 అaద ��� 

�XÞం9 ట'»\ ø�ంచటం sLe. అం� ఎl ø���b? అX ఎlగం� మ  

ప�ð� ఉన)ంత ø�, 5b �� U�b ��, dతన� ప�ð� ఉం� U�b4 

ప'"6ం�b, U�b�d dతన�· క�! dతన�ం dతన�ం� కల� Ì¸ంX, 

అ� � U�b� కe�Ìpb. ఇం0rల� ఇం0rల4 కలప\లL? 

sx. అX t�లం పM� sx. మన] �d ఇం0య· క�! అX 

అంత¬ం0యం, మ� ఇం0r} ఇం0rల� కలవb క�! మన]4 

మన4à� కలపటం 6x�¸ం�? మ� మనం ఇద¶� మ4¤e) కe� �తక 

మం'J)·? ´s� భర�} కల� ��ంÂలం� మన]} కల� ��ంÂe 

అం'J)	. అస} మన]} క}��r ? ఎప ±�J? �ం�� 

*�»�¸J)ం, అ� ఇం0r} క�! ఆ j-� ఈ j-�� క}]�ం�? 

కలవx, ఒక�ళ కe�ంX అJ) ఆ j-� ఆ j«� ఈ j-� ఈ j«� !! ఆ 

మన]M ఈ మన] అ4స�ంచ గలx �5, ఆ వ���M ఈ వ��� అ4స�ంచ గలx 

�M, కల� Ìవటం 6దరx. కe�Ìవటం ఎక�డ 6x�¸ంX? dతన� 

����3 �ధ�ం. ఆ లయ ��నం dతన� ����3 ఉన)X. అంx� \ఢ M/� 

అM) ల-ంP Ì- dతన�ం *�� 0U}¸ంX, అl 5b U�bM ఎl 

అ4స�ంÂe అం�, ఆ dతన� ���� ఉం� అ4స�ంÂe. అ� � dతన�ం 
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0OeÌ¸ంX. ఆ dతన� ���� 5b U�b ఏక#న ��� 0OeÌ¸ంX. 

0Oeన ఇం0య అ4ë¸ల5) ల-ంP Ìp-. అ� � 5b 34 ఒక� 

అ3 భ�� 0Oe Ì¸ంX. \ఢ MÂ వస�� (¸¢యం) 5b 0Oe ఉJ)b, dతన� 

సc©పం\, 0Oeన వ5) ప�Ìr-. ఆ ���� 5b U�bM ప'"^Le. 

ఆ ���� క4క 5b U�b4 ఆ>-ంP. (ప'"6ం�) అ� � U�b �d 

ఏ ��� � ఉJ)�? dతన�ం\3 ఉJ)�. క4క U�b4 ప'"^వటం అ� � 

]లభ#Ìl? ]లభ#ంX క�! �ల6వ� ప'"̂ Le అ46J)b! 

అ� � ఏ#ంX? U�b \� �ళ� �ద పd��, 9¸} ప'"6J)�, ఏ�q 

ఇÂ~� ï±వల» U�b కళ��» పdలM h�b, �M ï± వల» (ఆ t�ల ధర�ం) 

U�b� ఏకతcం "ందగలL?�x క�! అX �ధ�ం �x. Û� �గరం� 

jప � 4bc అ�Oన �� �M� 34 J స*ð ��� 4ం� స*�నం jy�4 

అJ)�. స*ð ���� 4ం� jÃ  స*�JM) �ల6వ� ఉన) 5b ఎl 

"ంxpb? 5b �d స*ð ���� ఉం�3 ఆ స*�JM) Ï}]^ 

గలb, అంద© jÃ  మÅమ�� $$ ఇP~న స*�J} �b, J6 

��త	� అద-�ంX, ఇద-�ంX అ3 ఈ మÅమ�ï ఆయన స*�J} 

�b.అస�న స*�నం ఏ0±? ఆయన ఏ స*ð ��� 4ం� స*�నం 

j��J)� 5b �d అ� స*ð ���� ఆ స*�JM) అంX 

��~6న)� � 56, ఆయన6 aదం �ద3 ���M "ంxpb. dతన� ���� 

5b 34 అ3 �� ఎక�డ ఉంX? �vw ��� ఉంX క�! ç�w�, �జw అ3 �భజన 

ఉన)X అక�డ ఇం�, పర*త� అ3 ���� �భజన �x. �జw అ3 ���� �భజన 
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ఇం� ఉన)X. ��శం ã��\ లయం ��x అక�డ, ప�úమ	 jంxØ 

వ9~�క, dతన�ం *�� (�*న�ం)(Fంద ఇం0rల దృâ"a dతన�ం 

�ప X) dతన�ం �Mక� ఉన)X. �జw dతన�ం అ3� t��� ఎl 

��¦]�J)� 5� అl� సcయం\ ఉన)X. 	ంx \ఢ M/6 �Û\ ఉన) 

�ల6వ 56 కeO. ఆ �ల6వ ���� 5b సxV�b4 క4క ఆ>-ంP. 

అX అ� � సxV�b4 ø�ంచటం అం�! “��Xనం తU yx� øవ�pం” 

అం� ��§� �� Xనం తU అం� అX ఆ �హ�	4 ø�ంÂలట (ఏ¨. 

ఉన)Ç ఆ �హ�4) 4bc. �ల6వ కల M/ అ3 �� అవస�ల�4 ఉన)X 

�హ�·! అM U�b\� ఎl ఉJ)§ ఆ U�b4 ø�ంచవr�! ఆ 

U�b\�� 56 aదం �ద3 ���� ��ంచవr�! అY U�b\�M 

ø�ంచటం అం�, U�b4 శరúగ� "ందటం అం� అర�ం అX, క4క 

శరúగ� �6ంd ��ంచ గలL? శరúగ� �6ంd ��ంచటం ïÈ¸ం�? 

అస} అ�ధ�	 అం. క�! 5bన) ���� U�b XOవP~ అంX���. 

(శరúగ� అం� మ  áxÞల�3 క�) అం. తప  అక�డ �షయం �x. 

సxV�b� ఎ� � �షయం �x. �M^ర�. అడ �ం oలOం�6న)q అl 

oలOం� µ3 స�� అలసట వP~ంX. ఆ ఇం�ం 9��ం� అM తþ Uణం 

ఆవ�ంPంX, ఇం0య ధర�ం\ ఆ>-��b �M dతన� ���� �x క�! 

స�Ì¸ం� ? అంxవల» pp�eక ఉపశమన· క�! �Nజనం ఉండటం 

�x. ఇ� � ఆకe �ø� ఇ� � అన)ం �నట· ఇం0య �*న�ం క�! ఎÇ 

Âl �ధన 9�నM ´�]�J)b �M êద± ��" ఇం0rల4 �టటం. 
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బయ± �పంచం 4ం� �*�} వ]�J)-. L± 4ం� బయట ప� 

�యత)ం 9]�J)�. అ� ఉపశ0ంÂ-. ఇX ఒక�� �� �ðంPంX. M4) 

5b Ï}]^Le అం� ఈ అ�� oల\e �M, M4) 5b Ï}]63 

�యత)ం êద} iట"టం �x.  

UúÆతం అవ���యం అ5) Ï}]^Le. �రంp ఇక�� అల� ÌrమM 

అ46ం'J)�, ఇl Msసక�త  వ]�న)X. �M అస} �ధన êదలవcటం 

�దM అ4^వటం �x. ఈ సమస� ప�â�రం �M� 5�పe� 5b �రగb.  

“��̄� �`రం మధ�pం ”  

�హ�4 È�~ Ïeయ 9ø ఏ�`ర#న ఓం�ర	4 ��నం 9re. ఏ0� 

ఏ�`ర	? ఓం�ర	. సxV�b4 శర� "ం�e, ��Xన	 U� 

yxకల4 ø�ంÂe. 

ఓం�ర	 ఏ ���� 9re? సxV�b4 శర� "ంXన ���� ø�ంPన 

���� \ఢ MÂవస�6 �Û\ ఉన) ���� ఓం�రం jr�e. �ల6వ� 

ఓం�ర	 9యటం �x. ఇ� � పX M0â} ��నం 9�4 ఓం�ర	 

9�నం� 6దరx. ఈ ఓం�ర ��నం ఎక�� �క బల పdల�? 56. \ఢ 

MÂవస�6 �Ûతc ���� ఉన) dతన�ం� ఓం�ర ��నం jr�e. అ� � 

�హ�	 5వM Ï}]�ంX. ఇ� � ఎ� � 9]�J)b ��న	? �ల6వ � 

9]�J)b. ఇX ��నం ఎl అb¸ంX? ఎంత ø� 9�J వP~న �షrల4 

ఆ�చనల4 అ' ఇ' �లట· స�Ì¸ంX, ఈగ ల4 �eన'»\, MvM� 
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ఓం�ర	 ఎ� �  jr�e? ఓం�ర ��నం 9t� M/6 ఉప�0ంÂe, ఆ 

M/ ఎl �6ంd ÌLe అం�, వP~ ఎ� � Ì-ంÇ Ïeయ6ంd 

Ì-న'»\ ÌLe. అ� � 56 ఆ dతన� ��� 0Oe Ì¸ంX. ఆ dతన� 

���� 56 ఓం�ర ��నం క}U¸ంX,  �Mవల» 5b �హ�	4 9ర 

గ}Vpb. (��̄��`ర మధ�pం �� Xనం) అం� అర�ం ఇX. “ఉపMషU 

Lక�	ల .క� �´న అర�	ల4 చక�\ >వణం jr�e” 

 ఇ� � మనం ఏం పM 9]�J)ం? ఇ� పM 9]�J)ం, ఉపMషU L��లM 

�´న అర�ం� >వణం 9]�J)	. �ల6వ� ఏ0 jr�లం� 5� ఆ 

�హ�	 �డల ��స, ఆ ఏ��ర వృ�� �7� �ర వృ�� క4క ��ర పde అం� 

ఈ పM అన\ ఉపMషU Lక�	4 �´న ´వం� అర�ం� �Âరణ  jr�e. 

అవ\హన 9]^Le. 	ంx §� ఉపMష¸�ల4 చX� అర�ం 9]^Le. 

ఆ అధ�యJM) MలM'"6M  

�M) MలM'"^వ�M� స� ఓం�ర ��నం jr�e. �ల6వ కల M/ అ3 

aదం �6ంd Ì-టంత Æu తరం\ ఓం�ర ��నం jr�e. ఓం�ర 

��నం �´వం 9త ఆ �� అవస�} అ3 ¢త} j�O Ì«టంత\ 9re. 

34 �ల6వ\ ఉJ)4 కల కJ)4, M/ Ìr4 అ3ట'వం± అవస�} 

j�O Ì«టంత ���� ఓం�ర ��నం జ�UØ ఉంde.  Mరంతsయం\ 

అం� çణం� సమం\ ఓం�ర  ��నం జపం జ�U¸ంde. అ� � 

*�� అX �ధ�ం అb¸ంX.  
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“స¸ �¤�న vw4ల� �ంగత�ం jr�e” ఇవ3) sLలం� ఏ0 

jr�e? ఇX సతàంగం అం�, ఎ� åJ U�� i'"^ం�, సతàంగం అం� 

మనం ఎÇ ఒక± *�»�^వటం sవటం �x, ఉపMషU L��లM �´న 

´వం � అర�ం 9]63ట'వం± L� వద¶6 mÎ�e. L� jË న ��JM) 

ఆకeం� 9]^Le. 5�పల  ఓం�ర ��J)M) Mరంతsయం\ 9re 

L� సM)ð�. మ74´bల వద¶6 mn» న� � ఏ0 jr�e? ఏ0 

jయ�*క ! 5�పల ఆ ఓం�ర ��నం Mరంత sయం\ 5b 9t� ఉం8, ఆ 

శ�� �´వం 9త L�� dతన�ం ·÷�ం'ంX. 5� అడగక�ర�x. 5�ం 

స7యం jr��, ఎక�డ jr��, ఎl jr�� 5� ఉన) ఆ ��న శ�� 

�´వం 9త L�� ఆ���� h���, �క Ì. *�}\ *ట}\ 

�షయం\ h��� అం., �బ±" 5b సxV�bల దగVర� mn» న� � ఏ ���� 

ఉంde? ఎ� é �d 5b §� L¢ ��తం� Mరంత sయం\ 9ø 

�ధJ బలం అంp �d ఆ స¸ �¤ల సహLస	 దగVర6 mn» న� � 

పM9]�ంX. క4క 5b §� L� ��తం� 9�న ��J బల· స¸ �¤ల 

�ంగత�	 � 56 సpàంగత�	4 ఇ]�ంX. 

“సU 4 U�ంP Ï}]6న) vw4ల� �ంగత�	 కeO ఉండట· 

సతàంగ	” అం� �� ఎవzJ µంద� కల� ఒక [ట 9� ��~M �స�ం 

చxb6ం7 సతàంగ	 అం'J)�. అంx� ఒక���J ఏ0 Ïe� 

ఉంde? ఈ సU �హ�. �హ�	న6 సU న6 aద· �x. అ�» సU 4 ఎ�Oన 

L� ఒక�రJ) ఉంde. అl �6ంd �¬ చ�~ం� 6J)ర4µం� 
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ఏ��ంX? అంద� శ¢ర	 34\ ఉన)L¬! Lళ�ంద© ఒకదగVర ��~M 

చ�~ø� ఏ0 .}¸ంX? అహం, తþUణం బల ప�¸ంX. ఇ� � 

సతàం\ల� సమస� అ�.  �M వల» అక�డ ఉన)L�� ఒక�zJ సU 4 

Ï}]63 �యత)ం 9యటం �x, ఎవ�� L� తమ *ట గ±"దం� తమ 

*ట గ±"దM M©Ëంచ^  దల�6J)�. L� p	 Âl �ధన} 

9�మ3 ´వన� ఉJ)�. ఇప ±� Âl అðగ0ంÂ	 Âl �± 

Ìr	, Âl 9�మ3 ´వ· క�! అహం అం�! 

ఒµ�క�© ఆ>మం� ఉJ)మM జప �ధన} 9�మM Nగ �ధన ��న 

పదÞ¸} y±ంÂమM ఇl ఎవ�� L� üOం�6 �నU¸J)�. అlం± 

üOం� �4ం� బయట(free) పడ�క Ì¸J)�. అంxవల» అంద© కల� 

*�»� ట� � ఆ సU ��� �x క�! dతన�ం అ3 ��� 4ం� hø� ఇlం± 

సమస�ల5) Pన)� Ìp-. ఆ�శం 4ంP hø� µండ Pన) s-l 

కMË]�ంX. అంత�`ం�ంP hø� ë0 ఒక Pన) [m�యl కMప�¸ంX. 

4bc ఎంత\ ఎ¸�6 ఎX� µX¶ ఈ Fంద4న) 0ట" పl»} కనపడb, అ� 

మనం 3ల�ద న�]�ం�, అ5) [¸}\3 కMË��-. మ� ఎx± వ�6�ల� 

aద ´L} మన6 కMË]�J)యం� మనం ఆ�శం �ంP h]�J)*? 

3ల �ద న�]�J)*? 3ల �� క�! మ¢! అ� � అహం బలప�¸న)X 

క�! క4క 5b ఎల»� é �d ఈ çథ0క #న �ధన ల4 మరPÌ 

�డx. �ల6వ కల M/ల� (�� అవస� ల� �d) Mరంతsయం\ 

ఓం�ర ��నం 9]�ంde. దృ½"M É మధ�ం� MeË ఉంÂe, ë* �ద 
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దృ½"M �ంÊక�ంచటం జ�UØ ఉంde. ఆ ఓం�ర ��నం Mరంతsయం\ 

çణం� సమం\ జ�UØ ఉంde. \ఢ MÂ ���� ·}6న) ఏ 

dతన�#. ఉం& ఆ dతన� ���� ఆ సxV�b4 ఆ>-ంP మ·కం �Le. 

ఆ సxV�b6 56 ఏ aద	 �M ���\ కల� ÌLe. అl లయం 9� 

శరúగ� "ం�e. ఆ లయం jందటం Ã¬ శరúగ�. 5b సxV�b యంx 

లయం అ-Ìవట· శరúగ�.  5 ప4ల5) �క�6 i±" 33Ç r	 21} 

(J*}) s�4. 34 శరúగ� jం�4 అం� 6దరx. అ-. ఇవ5) 

పMµ��- (Added facilities) ఆ *రV	� 5b Pత� JXÞM �ðంచ�M� 

స7య పడp-. �M లg�M) మరవ �డx. ఆ ఉన)త#న' వం± *sVM) 

���M �డP iట"sx. ఆ నడక న��Ø3 ఉంde. ఆ నడక నడపటం ^సం 

ఇ� అ5) ఏs ' 9�ం �M YM^సం అX �x. ఇl 5b ఎంత �లం 6É� 

ప±"J lభ	 �x, అ� ఆ *రVం� �యత)ం jZ, ఇl 5b వందల 

సంవతàs} ��ంPన �Mకం� �§గ�M �ð��b. ఒక�§ËJ Â}. స� 

అ-న U©పXష" *రVం� సzన పదÞ�� సJ�రV	� (సU 4 Ï}]63 

పదÞ� �) ఒక�§� �ధన 9�న µM) వందల సంవతàs} �షrల� ��న 

��తం కం� �§గ�M �ð��b. ఎ ) జన�} ��య వ�~, �f� ëత 

���� ఒక� §� ఉం8 Â}. ఆ �హ�	� అంత �మర�aం ఉన)X. ఆ �f� 

ëత ���� (�హ�	 3న3 ����) 5b ఒక�§� ఉం8 అ3క జన�} �± 

Ìpb, M4) అl �±ంP �]�ంX అX. అంత సమర� వంత#నX �బ�" అ3క 

^ట» మంX ఆ �హ�		4 ఉy�న~�M� �రణం. (��̄� �`ర మధ�pం) 
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అM అంx� j��J)�. Mరంతsయం\ 5b ��తం êత�ం �� 

సంyXJ~eàంX "ం�eàంX ఏ¨J ఒక± ఉందం� అX �హ�	 ఒక�� అ3 

పద¶�\ ఉండట·!  

 ………………………………………… సpàంగత�	 అం� 

అర�	 మ7¸�} ßðంPన vwన	4 మన	 "ం�లం� L�� 

�హపరం\ దగVర అవట	, *న�క సంబంధ	 i'"^వడ	 Âలx. 

êట" êదట ఎl ఉంde క5స	 Ú±e1 స�పం� ఉంde. సం�హం 

వP~న� � mn» అడగdM� అవ�శ	 ఉం� పదÞ�� 5b ఉంde. ఎక�� 

�ర �శం� అ����  ఆÌ� �  ఉJ)నం� ఎl 6x�¸ంX? 

అక�డ ఉన)L� m¸^�LలM అర�ం. *న�కం\ సంబంధ	 i'"6న)1 

Âలx. ఈ °ంé Âలb అM j��J)�. 34 �c� L�� �క�3 పX «ండ» 

4ం� ఉం'J)నం�, L�� సమrM� �Leàన అM) ప4� h��నం� 

6దరx అం'J)�. ఎంxక5 అం� ఏ0 j��J)�? శరúగ� ఎ� � 

అLce అం�  \ఢ MÂవస�� ·÷�న) dతన� ���� 5b శరúగ¸డb 

�Le. ఆ����3 సxV�b4 య� తథం\ ప'"^Le, ఆ����3 

సxV�b4 ఆ>-ంP సxV�b� ఐక�త "ం�e. అక�డ 9reàన పMM 

�ల6వ� 9ø� Pన) Pన) ప4ల� 	�i�. Âలx. ఆ $హ� దృ½" వల» 

�ధ�ం �x. అM j�¸J)�.  

 ............. 
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ఆచ�ంPన ��న	 Ï}]6M ఆ �ధం\ ��ంచ�M� ï}ప�¸ంX. 

సంãర¥#న అ4బంధం. బంధం �దX. 0Oeన సంబం�ల� 56 అ5) 

y�} ఉJ)-. $$-, త	��, అJ), je», ఏ ÃzJ i'"^ ఆ 

సంబం�ల� y�} ఉJ)-. బంధం ఏర �¸ంX, �M సxV�b� ఏర �న 

బంధం ఎ'వం±దr�  అM) బం�ల 4ం� న4) అÆతం 9]�ంX. �రం 

9]�ంX. సం�రం అ3 సంబంధం 4ం� �d M4) �రం 9]�ంX. �బ±" 

ãర¥#న'వం± అ4బంధం. ప�ãర¥ం అ3 �శ) ఎంx6 ��ం? 5b�d 

�హ�	� కe� Ì«ట'»\, 5b �d �హ�· అ«� ట'»\ 

9øట'వం± ప�ãర¥#న అ4బం�M) కeO ఉంde. 5 \ఢ MÂవస� � 

�Û\ ఉం� 5b Ëeø� ఆయన పe� ���� ఉంde. అక�డ పల�e. 56 

అక�డ �d me� సమరÞత sవలంట. *�}\ ఈ ¾న»� యంòల� 

*�»డటం �x. 5 \ఢMÂ వస�� 5b �Û\ Mలబ� ఉం�, సxV�b4 

Ëeø� సxV�b అక�డ పe�. 56 అక�డ Ïere. అX ¸¢r4భవ	 

అం�! అX �Ûతc	 అం�, అ� ఆత� �gp�ర	 అం�, అX ఆp�4భవ	 

అం�, అర�s ఒక±న)ర6 y�} 4ం� i4గంP �} � ఉన)� � “ ఓ 

¦¤�d !” అM Ëe9L�. �Leàం� అం., ఆయన \ఢ ��న ���� ఉం� 

Ëe9L�. ఇక�డ ఆ���� అప ± వర6 ప�6న)�» ఉం�L�M M/ ÌØ 

mంట3 స*�నం jÃ L�M. ఆ chain wave length కల� Ì¸ంX క4క 

Ïల»L¬ �పల yటం అ-Ì«X. అం. అ-Ì\3 (ఆ ��� �± Ì\3) 

mn» Ì«L�M, ఆ ��� అవc6ంd m`� L�M �x. mళ�\3 ఆ ఏ0±? అ3 
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L�, అం. ఏ� jÃ L� �x, ఆ ఇX .eÌ-ంX, ఇప ± వర� అర�ం 

��x, ఇం� ఇ� � ఈ �షయం అర�#ంX అ3L�M. ఆయన ఏÇ అర�# 

Ì-ంX అం'J)�, 4bc hడవr� అM బలsమFష¥య�\�M �§~ 

i�"L�, mంట3 ప¢` ఉం'ందన)*ట! ఆ ఏ0± jప ం� అ3L� ఆయన. 

jÃ L�M, jప \3, ఆయన �స� చర~, �స�	� య� తథం\ �M U�ంP 

ఏ0 ఉం& jÃ L�. ఆయన  అంత6 0ంP ఏ0 jÃ L� �x. అదంp 

J6 Ïeయx �5 ఈ �షయం U�ంP ఇX[ �స�	� ఇX[ ఇl 

Mష�రj\ Mర¥యం\ ఇl jప బ� ఉన)X. అM �స� �*ణం jÃ L�. jü. 

�M) È�~ 	UVర� కల� చర~ 9øLర	. అX ఎl? అ4భవ©పం� 

ఎl �ధ�ం? ��కం� ఎl �ధ�ం? �vwనం� ఎl �ధ�ం? అX ఎ�» 

��*?�ట��? అదంp చర~ జ��X. అంp అ-Ìrక ఆయన అ�� 

L�, ఏమం� ఆయన ఇంతø� ఏÇ jy �, �� �J)� �¬0 jప �x, 

ఆయన ఏ0±? ��d? �ట��? ఉJ)d? Ïe�ం�? Ïeయ��? అM 

ఆయన Mర¥య	\ అ��L�, �±. ��నM jÃ  L�, �టకÌ. ఇం� 

అవc�x అM jÃ L�, Mర¥యం ji øL�, result �d అ� � 

ji øL�. ఇక అక�డ 4ం� వ9~�	, మనం ఇ� � ఏ0 � 9r�e? 

ఇ� � �ల6వ�  మన �x�క� ధర�ం 9]6ం�ం. ఇ� � 5 �ధJ 

సమయం \ఢ MÂవస�. అ� � ఆయన4 ËలLe. ఆయన ·÷�M మన6 

jy e. ఆయన ఎక�డ ఉం� అ-J jy e. మనం ఎక�డ ఉం� అ-J 

Écక�ంÂe. �MM మనం ఆచ�ంÂe.  
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\ఢ M/�3 ఈ ప¢`ల5) ఉం�X, అస} అ�గ��� ఉం�- ప¢`}. జనం 

sÅత� ��� "ం�వర6 �d 4bc అl� ఎxUØ mÎ�e. 56 అ�గ�� 

4bc Mర¥యం "ం�e క�! Mర¥యం "ం�e అం� U�b� 

చ�~ంÂe.U�b�  � అం� � అJe. ఎl అం� �� Xనం “తU yx� 

øవ�pం” ఆయన� ´గం అ- ఉం�,ఆయన� అం� ëత# ఉం�, ఆయన 

4ం� vwJM) 3�~6M ఆయన�3 చ�~ంÂe, దcందc ÚదÞం అX, ఇదంp 

dతన� ప�ð�3 తప  ఆ ��శం sx. మ  ప�ð� ఉం� ఇX �ం� అ5) 

�శ)� ఉం�-, అ� ఎవc© Æయనక�ర�x, అ� Ìp-. అ� � $ల�ం� 

ఉన)L� అX ఎl ఇX ఎl అM iద¶Lళ�4 అ�Oన'» ఉం'ంX. YMవలన 

అంతరంగ వ���తc	 ఉన)తం\ ఎxU¸ంX. అY సంగ�, మన వ���తc	 

ఎద\e. �షrల6 వ]�bల6 సం�sM� సంబం�ల6 y�ల6 	� పX 

Ì-న వ���తcం సc´వం L±M �X}~6M ఎద\e. ఇY 	ఖ�#న 

�షయ	. అlవ���తcం ఎదగట·, అl ఎX�ట'»\ మనం సxV�b4 

ప'"^Le. మన�3 t� ©పం� ఉన) ఆత� సc©ప	4 Ï}]6M 

ద�{ంచ�M� ï}ప�¸ంX. అX అత�ంత 	ఖ�ం వ���తcం ��సం jంX 

L±M అðగ0ంP అÆతం\ ఉన) ���� ఎదగ \3 56 ఆత� �gp�ర vwనం 

క}U¸ంX. L± .క� �´వం 56 ఉన)ంత వర� ఆత� �gp�ర vwనం 

క}గx. Uణ�య �´వం �M, అవ�� �య �´వం �5, pప�య �´వం 

�5, 5 �ద ఉన)ంత వర� 56 ఆత� �gp�ర vwనం క}గx. ఈ ��ం± 

�´LM) 5b �యత)ం� 5b వx}^Le. అ� � �ధ�ం అb¸ంX. అM) 
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�ధన} �M�?  ఈ �±M �x}~ ^వ�M�, ఈ �� ��\ 

ఉన)L±M వx}~^వ�M� ఈ �ధనల5)! 

“.......t� ©పం� ఉన) ఆత� సc©ప	4 మన హృదయ	�  

J'6ం'ంX”  

ద�{ంÂe అం� అ� క�! ఆత� �gp�ర	, ఇప ± వర6 5b సxV�bM 

ఆ>-ంP "ంXన vwన	 అంp ప§` vwన	. �gp�ర vwన	 

కలగ\3 56 �త�` అ4ë� కeOంX, అX దర{నం వల» ఉపNగ	, ఇప ± 

వర6 �హ�	 ఆత� అ3ట'వం±� సxV� ßధ �cs *�· 

Ïe�న'వం±� ఆ ఆత� �gp�ర vwనం 9త �c4ë�\ ప�ణ0ంÂ-. 

ఇక 4bc ��\ bండb. ఇప ± వర6 áXÞM లయం 9యటం �cs ఏకతcం 

అr�b, ఇ� � ఏ# Ìpవం� అX 5� Ìpb, ఎl కల� Ìrq 

jప �M� ï} �6ంd కల� Ìpb. నX ��\ ఉన)� � స	/ం� 

క}]�న)X అM jప గ}U¸J)b, అX స	/	� కల� Ì-న త�Lత 

ఎl కe�ంÇ స	/ ��నం� jప మం� jప �b. అl� ఆత� �gp�ర 

vwన	 కeOన త�Lత ఈ సమస� సం�ర	న6 జగ¸�న6 సంబంðంPన 

వ5) Lటంతట అ� ��� వX���-. అప ± వర� 5mం� ఎం� కష"ప� 

బలవత�రం\ వద}~6న)వ5) �d °ప y'\ వX���యట. అంత 

సమర�#న' వం±X ఆత� �gp�ర vwన	. ఎ ) సంవతàsల తరబ� ఎ ) 

�ధన} 9� Âl కష"ప� ఒµ�క� �±M అðగ0t� వ���. అ� ఈ ఆత� 
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�gp�ర vwనం "ంXన తscత ఈ �±M వద}~^వటం °ప y' పM. 

అl అ46ం�Â} అX వX�]�ంX. అం., అ46న)� తడb\ �± ల5) 

వX���-. అ� ఈ vwనం �కÌ. ఒµ�క� �±M వx}~ ^వ�M� µM) 

�ష�s} పడpయట. ఒµ�క� �±M వద}~^వ�M� 	ī� ఆ�ఏ�� 

నల	 ఎM0��� పడp-. అ� ఆత� �gp�ర vwనం కe\క అ46న)� 

తడb\ వX���-. అంxక3 ఆత� �gp�ర vwJM� ��ంత ßధ� 

అత�ంత ç�న�త.  ఆ vwనం "ంX Æse �� *నb�. అ� áXÞ ప�ð� 

ఉన)ంత వర6 UúM� �బ� ఉం�b. అ� dతన� ప�ð� ఆత� ప�ð� 

ఉన)� � °ప y'� అ5) �ధ�ం అbp-. అX *�}\ ఇం0rల 

ప�ð� ఉన)ంత వర6 5b 9య�b. అ�ధ�ం అన)*ట! అస} అX ఎంత 

త4)6J) �ధ�ం�x. �5 ఈ �ధన} అ5) M4) ఏ^4�ఖం 9��-. ఆ 

�� న�Ë��-. áXÞM ఆత�� లయం 9యక ఉండ�M ���� M4) Æ]6 

mÎ�-. అంx6 �ధనల5) అవసర	. ఇక 34 అంx� ప�Ì6ంd 

ఉండ�4 అ3 దశ6 ఎ� å. �e»Ìrq ప�Ìpb అం.! �gp�ర 

vwన	 కeOన� � అంత Æuత క}U¸ంX 56. నX స	/	� 

కeøట� � ఆyలం� ïÈ¸ం�? 6దరx క�! అక�డ ఆyలం� 

impossible. అంత± Æu#న �\M) "ంxpవన)*ట అ� �. ఆáXÞ 

ఆత�� లయం అ-Ìవ�M� అంత �\M) "ంx¸ందన) *ట. అంత Æu 

తర#న' వం± �s\�M), þsచ~4 5b ఎ� å. అ4భ���q అ� � 

56 ఆత� �gp�ర vwనం క}U¸ంX. ఆvwనం .క� ç�న�త ఎం� 
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�¦ష" #నX. “ఆ����క vwనం� ãర¥తcం సంyXంPన సxV�b} 

ల%ం�ట ఎం� అదృష"	” ఇ� � �రంద© ఎంత అదృష" వం¸� ఇ� � 

�6 Ïeయx, ఆp�4భవం, �7�4భవం జన�sÅత� ����d "ంXన 

మ74´bల .క� ßధ4 �3 అవ�శం ఈ జన�� కeOంX. ఇంత6 

ãరcం *నb�\ ఎM) జన�} ఎp�q అ3క జన�} 9�న ]కృత ఫలం 9త ఈ 

జన�� ఆp�4´వం Mలకడ jంX, �7�4భవం Mలకడ jంX, జన� sÅత� 

��� "ంXన'వం± మ74´bM .క� స�వ సxV�b .క� L��M) 

�నగe� ట'వం± అవ�శం, అదృష"ం ఈ జన�� కeOంX, �Mm4క శత జన� 

ఆÚ �*ణం ఉందట! శత జన� ఆÚ �*ణం 9త�M సxV� �M)ధ�	 

పడయ �రr అం��. అం� వంద * వంద పX�ల సంవతàs} తËంP 

తËంP 9�న ]కృత �ధJ బల �Kషం 9త అక�� Mలబ� ఉం� 56 

స7యం 9యగe� సమరÞత కeO ఉం�, �MM *టల� వ���క�ంచ�M� 

ï} �M �MM *ట ల� వ���క�ంP 56 అవ\హన అ-� ßðంప 9ø 

����� 56 అవ\హన 9య�M� �యత)ం 9� M4) E� �వ®�� 5� 

��-M కe ంP 5b అంx^వ�M� అవ��M) కe ం9 ట'వం± ��� 

ఎం� �ణ�ం ఉం8 �M �ధ�ం �x. �బ�" 5b త6�వ ఏ0 9యల, అం� 

ఎవ�� Ìeø� ? అత�ంత కMష" ��� Ìeø�! *నbల�3 \ఢ తþUణం 

� Mhధ M½దÞ కర�� 9]�న) వ���� Ìe~. 4bc Âl �ðంP న�». �5 

"ందవల�న గమ�ం Âl �రం� ఉంX. ల`aం ]�రం� ఉంX. ఇం� ఆ 

Xశ\ అ�U} పడటం �x. అ�0±? ఏ0±? ఏ0± ? అM 
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Ï}à6ం'J)b తప  �c4ë�\ అ�U} పడటం�x. ఆ Æu తర ��� 

sల! మంద �sగ�ం అX, మంద þsచ~ ఉంX. &��. h�¶ం� 

అ46ం'J)b, అం. �M అX �కÌ. ��ంచ �4 అ3 దశ6 s�x. అX 

�కÌ. ఉండ�4 అ3 దశ6 వø�3 తప  56 �gp�ర vwనం క}గx. నX 

స	/	� పడ�M� ఆప�M� ï}�నంత ����� 9�ÌLe, áXÞ 

ఆత�� లయం అ-Ì«ంత ����� 9� ÌLe, అl \ఢ MÂవస�� 

�Ûతc ���� 5b సxV�bM ఆ>-ంÂe.  

“మ7¸�} రP-ంPన Äంథ	ల�M vwన	4 మన	 చX� .....” 

 

 

 

n] 84  

శ*X షట� సంప�� �MM అలL' 9]6ం�, శమ	, దమ	, ఉపర�, 

�Æ`, >దÞ, స*�న	, ఈ ఆ�ం±M క4క Mజ ��తం� ��]�న) 8 ¯». �ం� 

అ3X �కÌ« �K) �x. అ�ం� అ3�M� అవ�శ	 ఉండx, మన] 

ఇం0య	ల �cs �షయ వ]�bల4 9�^వ�M� 9ø ప�Uల4 

అ�కట"dM) �ం� అ5(శమ	/దమ	) శమ	 అం� అంత¬ం0య 

MÄహ	, దమ	 అం� $Î�ం0య MÄహ	, ఈ °ంé �d4 
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ఇం0య	} �షrల4 ఆ¦��-. �షr} ఇం0rల4 ఆ¦��-. 

ఇం0r} �6ంd �షr} అ4భLM) ఇ��r? �షr} �6ంd 

ఇం0r} అ4భLM) "ంద\లL? క4క ఇ� °ం� పరస ర	 ఒక�ME 

ఒక± ఆ�రప� ఉం�-. �5 ఈ °ంé పM jr�లం� మన] పM9ø�3 

�ధ�ం అb¸ంX. మన] పM9య�M� 	ం� áXÞ ���� 4bc 

·÷�న)8 ¯»., Mర¥యం 9ø 	ం� 4bc ·÷�న)8 ¯». ఏ�¸ంX అ� �? ఆ 

�షr} ఇం0r} �ంగత� ÇâM� U� అవ6ంd, L±� 	MO 

Ì6ంd �*న� ���� Mత� కర� 0��క కర� �Kష కర� అ3 ఏ ��న#. 

�వ�ంచ బ�ంÇ, Mత� కర� అం� *�  jందM �MM ప'"^వ�M� ï�న 

ఆ�చన 9యటం, 0��క కర� – భగవం¸M 9�� పM	'"\ 9యటం, 

�Kష కర� – MK{ష	\, కర� Kషం 0గల6ంd కర�6 అÆతం\ Mలబ� కర� 

ఫlÃ` �6ంd Mâ�మ కర�\ 9యటం. ఆ �� ల`úల4 స�\ 

MలM'"^వటం. ఇంµక �� ల`ú} ఏ0±? ��ద áXÞ� 9యటం, 

భగవం¸M 9�� పM	'"\ 9యటం, �cర�ం �6ంd 9యటం, 

M�cర�ం\ 9యటం, పర Åతం ^�6M 9యటం, J6 కష"#నప ±� 

ఇత�ల6 Åతం(ºయ]à) కeOం9ట'» ఆ అం�ల4 9యటం. ఈ ల`úల4 

క4క 5b దృ½"� ఉం�6M 9�న8 ¯». కర�6 అÆతం\ ఉం� 9��b, ఆ �ం� 

అ3 ల`ణం 9��4. మన] ^�కల �ద6 ఎంx6 m�¸ంX అం� ఈ 

శమద*x} �కÌ-నంx వలన m�¸న)X. ఈ శమ ద*x} క4క 

ఉన)ట»-. మన] ��\, ^�క} ��\, �షr} ��\ వ]�b} 
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��\ కనప�p-. అ5) �� ��\ కMË��-, ఇ� � అ5) కe�Ì- 

కనప�¸J)-. ^�క కలగడ· మనసM J అ%çయ	. ^�క కలగటం 

మన] �x, మనస3X ��\ ఒక'ంX, �M� ఇవ5) జ�U¸J)-. 

క4క అl �� ��\ hడకe� శ�� i�U¸ంX. ఆ శమద*xల వల» 

పరÅత	 Âల కష"	, అ� Âl ]లభ	 . మన] అం¢క�ంÂe క�! 

ఇ� � jప 4 క� మన]à అం¢క�చట	, అం¢క�ంచక Ìవట	 మన] 

9�� ఉం�? áXÞ 9�� ఉన)X.  

పరÅత· �ణ�	, పర Íడన· yప	. �బ±" పరÅpM) దృ½"� 

ఉం�6M 9re. �ం� వం± ��త� �}వల4 అలవర� ^Le. మన] 

ఇం0య	ల �cs �షయ వ]�bల4 9�^వ�M� 9ø ప�Uల4 

అ�కట"dM) �ంÆ అ5, $హ� �పంచ	�M �షయ వ]�bల4 

¹OంచdM� అవసర#న �ష«ం0య సంÏత	4 అ�కట"డ	4 దం� 

అం��. ఇం0య	} �cర	} వం±�, �ం� �ం� అన\ 

అంత¬ం0య, $Î�ం0య MÄహం అన)*ట! అl hde 5b L±M. ఈ 

శ¢రమ3 ^ట6 ఇం0య	} �cర	}. (ఇం0య	} �cర	ల 

వం±�) J ఇం±� అ� �cర	}. ఎ�� �re? ఎ�� Ære? అ3X 

Ï}]ంde. 5 ఇం±� త}�} ఎ�é Æø bం�pL? �x క�! అl¢ 

ఈ శ¢ర	అ3 ఇం±� త}�} ఎ�� �re? ఎ�� Ære? 

Ï}]^Le. అY ��కమం�. అం. �M �Â	 క�! అM త}�} 

Ï��6న)'»\ అM) ��క �csల4 త}�ల4 Ï��^�డx. ఆ 
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*X�\ �ప}న) మనస3 ఇం0య �cర	 �d Ï��^ �డx. అX 

�d ఇం0యం\3 ఎంx6 j��J)�? అX �d Ï��6ం'ంX, 

�]6ం'ంX. ఆ మనస3 ఇం0య �csM) ఎ�é �� ఉంÂe. �M) 

ఎ�é ÏరP ఉం�¸J)b. అX Ïరవ6ంd ఉంde. ఆ �csల �ద ఆð 

పత�ం ఉంde 5b. అ�� L±M 5b �c�న పర� 6ం�b. ఆ ఆðపత�ం 

కeO ఉండట	.  

“ఆðపత�ం కeO ఉండdM� *రVం ఏ0±” L± ఎడల, ఆ వ]�bల యడల ఆ 

�షrల యడల J6న) �sగ� ´వ3 ఆðపత�ం. L± �డల J6న) �sగ� 

´వన 9త L±�ద ఆðపత�ం వ]�ంX. �sగ�ం �కÌ. 56 �sగ�ం sx. 

�షrల�, వ]�bల� సంబంధం ఉన)ంత �లం ఆðపత�ం sx. �sగ� 

దృ½"� అలవర�6ం� వ]�ంX.  

 

 

n] 86 

4bc ఆదర{çయం\ ��ంÂe, �6'ంబం� Lరంద© 5 ఆదs{M) 

�Ý���~^Le.0మ�e)h� ��'"పక�న bం� స*జం ఆ ఆదs{M) 

Écక�ంÂe. అ±" ఆదర{వంత#న ��pM) అంXంచగe� సమరÞత 

ఉన)'వం±X �స�ం . అM)�Ð	ల.క�క� స*7రం ��ంతం. అంx� 
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ఇX bంX ఇX �x అM �x. �పంచం� ఎM) �స�}J)N అ5) ఆ 

��ంతం� bJ)-. hడగe� శ�� bంde. �బ±" Mత� ��తం� �వన 

èeM *ర~డం ఎ�»[ Ïere. భగవYVత ఎంత�లం4ంP చxb¸J)�. 

చదవడం lభం �x అధ�నం  9re. శ$Þs¶M) ÄÅంP 5Ïe�� చదవడ· 

అధ�యనం. అం� L�×�JM) స�\V అవ\హన 9]µM ఆ అవ\హనM Mజ 

��తం� ఎ�» 9r� hడటం.ex.t.v.� వం�య�ర 9యడం ఎl[ 

h�b. ఒక�� hø� వ9]�ం� సం�హ}ం�- క� ఇ� �0 9re 

?అధ�యనం 9యటం ఎl? Mజ ��తం� practice 9re ఒక�� 

వ9]�ం� సం�7}ండL? అ� �0 9re 9�న'వం±L�M 

దగVరi'"6M 9re. T.V.� h�4 ఇl వంdల46J)	 �6 ఇంతక 

	ంx వం�న అ4భవ	న)� ? ఆ 34 Âల ��» 9�4 34 bం�4 

పక�న Ñర�	\ êద}iట"ం�. êద±�� ఇl పక�న i'"6M 

9re.ఇ� � 4bc ఎవ�M అడగ6ంd 4�c êద}i�"b 9యడం 

ఎంxకM L�®e» అడగటం ఎంx6 అ3 అహం. ఎంx6 Mన) h�\ 

అడగటం ఎంx6 అ3 అహం� êద}iడpb. ఏ�వ¸ంX µంjం 

ఉ� ,�రం త6�q ఎ6�q స�\V వ[~ s^ ఏÇ 9�b. అ� అ4భవ�w� 

దగVర bం� �ళ6వ} vÄత�} jy��. ఏ�� ఎంత yళ��» �r� jy��. 

�ళ6వ అం� jడ��" దగVర ·}µ}�p�. ఎక�å. áXÞ*న�త వ]�ంÇ 

ఒక�M� �బడpq సం�హê]�ంÇ అక�డ అl �x ఇlగ అM 

·}µ}�p�.ఈ �� vÄత�\ ప'"6ం�b. ఇ� � 4bc సcయ	\ 
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9]^ అM jy��.U��i'"6M 9��b $\3 వP~ంX స¬ ¬� ఒక 

500మం� వ��� 9- అన\3 X\v�Ìp	. ప�vwనం � .d �� 

¬� పX �ల మంX� 9యమం� త6�వమంX� 9యటం �� ఎ6�వమంX� 

9యటం ��. ఎప ±4ం[ �6 అలL� క� వంట9యడం §£ అన)ం 

వం�¸J)� క�? పX�ల మంX� ఎంత �L� ఎlం± వ]�b} �L� 

ÏÐx. ఎంxకం� ��తం� ఎ� � �యత)ం 9య�x.�బ±". ఎంx6 

�యత)ం 9య�x? ఎవ�s�x �బ±" అం'ంX ఆ�డ వచP~న� � ఏ0 

9��b. ఆ 9øLళ�� ఏ#J పX 9¸}J)r?తల�య}J)r? 

ఆవంటతM� 9య\ 9య\ మన] సమరÞవంత#ంX. *నస?శ¢ర*? 

మనøà. ఆ మన]à మన దగVర�d bంX క�! ��! అ�ö4� ఉపNOంPన 

అస� శ 

 

 

File number 86 continued… 

 అ�ö4� ఉపNOంPన అస� శ��ల4 మనం సంyXంచ�x. L±� 56 

అవససరం �x �బ±". 56 �d ఎ� � ఒక సమస� వP~న� � 

సంyXం�6ం�మం� 6x�¸ం�? ఎM0Xవందల «ండ» �లం ��ø� 

Pవ��లం� ÚదÞం 9�� అ�ö4�. �బ±" సంyXంÂ�. తప]à� 5 

��తం� ´గం ఉం�? ఈ సం�రం� ఉం73, సం�sM) ఒక తప]à\ 
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9యవ�~\? µండ�» Uహల� ��~M ఆ6} అలమ} �ం7  fried rice 

�న6ంd �వలం ë0� ఉన) కంద�l} �ం7........... 

 తప]à అం� ఏ0± అస}? ���MM యజwం\ 9-. యజw ´వన అం� 

ఏ0±? తపసàం� ఏ0±? ఈ °ం� L��} భగవU ¢త � ఎక�డ ప�. 

అక�డ ఉJ)-. 5b ఏ0 9�న యజw ´వన � 9-. తప]àl\ jr�e. 

.................... *�»�.3 సzన answers వ��-. ఎంత *�»�. అంత easy \ 

సమస� ప�â�రం అb¸ంX. తప]à అం� శమ	 ఉంde క�? ఏ0± శమ 

ద*xలం�? శమ	 అం� ఇం0rల4 MÄÅంచటం, ఇం0rలం� 

క¬�ం0r}, vw3ం0r}, అంత¬ం0r}.  ఇ� � ఇ� మన �c�నం 

� ఉJ)r? ��~J)b. $\3 ��~J)b \! vw3ం0r} 

�నమన)� � �నమన)� � ఆ ప4} 9]�J)-. క¬�ం0r} అ5) 

�c�నం�3 ఉJ)-\. Çషం క¬�M¶Irల6 �M vw3ం0rల6 �M �x. 

ఎంxకM? �చ`úvwనం L±� �x �బ±". ఇX �Je, ఇX �న�డx అM 

j�� Ïeయx. మ� 9rl 9య�డ� అ3 �చ`ú vwనం ఇం0rల6 

�x. మన]6 ఉం�? áXÞ� ఉం�? áXÞ� ఉంX �చ`ú vwనం. ఏX 

మంPX ఏX j� అ3 Mర¥rత�క శ�� ఒక� áXÞ� ఉంX. మనసం� ఏ0±? 

ఆ�చన అం.! ఇం�� �x. Mర¥-ం9 శ�� áXÞX. మ� Pత�ం అం� Pంత. వ±" 

ఆ�చJ? బల#న ఆ�చన. Pంత అం� బల#న ఆ�చన. మంP5�� 

p\ల46J)b. $\ ఎండ� నడP వP~ (ఒక ���టA) ఇం5» 4�� Fంద 

��ంతం\ ��~M p\లMËంP న� � ఎl ఉంX? ఇం±�3 ��~M 
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�హం అMËంPన� � ఎl ఉంX, ఎండ�4ంP వP~న� � గ±"\ బలం\ 

ఉం'ంX ఎవ��J!  

 ఎవ��J ఏ¨J (గ±"గ) సంఘటన బలం\ జ�Oన� � xఃఖం 

వP~న� � అ46M ఏd~L? �LలM ఎd~L? �నంతట అ� ఏ�~X మన� 

? á�¶? ]$ం9X మనø, xః$ం9X మనø! ఇ� � �హం Æ�న తscత 

సంతృË�\ ఉJ)4, తృË� అసంతృË� మన]�3 ఉంX. ఆ సంతృË�M �ðంPన 

��నం మంÂ? 9d? ధర�ం\ 9�L? అధర�ం\ 9�L? సంతృË�M 

�ðంPన ��నం ఏX?  

 �హం ��ందం�? �హం Æ�~^వ�M� ఎ ) అవ��} ఉJ)-. 

మuö\ µబ�� 5�� �] =ంV క}» pగవ�~. మంÂ 9� తscp h�¶ం. 

�JదÞ ధర�ం � �d �హం Æ�~^వ�~, అత�ంత ��రణ #న ఆనàA 

ఏ0±? 5��.  అX తప  0Oeన L± (e� mÎ� వ4^ అ� � ఏ#ంX? ఏX 

��~6J) �హం Æ�¸ంX, ×యం. అ5) /వ ప�s�� అ-J ï±� 

ఒక± *�¸ంX. ఏ0టX? �P *�ంX, �ం/త i�OంX. మంP5�� 

pOన� � �ంతం\ ఉJ)L? మuö\ క}» pO. �ంతం\ ఉJ)L?  

మంP 5�� pOన� � �ంతం\ ఉJ), మ� 0Oeన L±� ప�s�M) బ±" 

ల`ణం *�ంX. áXÞ Mర¥-ం9 ట� � శ¢రధs�M) దృ½"� i'"6M 

Mర¥-ంÂe. ధర�ం అం� �M mన�ల ఏ0 ఉం'ంX? ఈ �పంచం� ఏ¨J 

స¬, ఇX ధర�ం అM jప �M� ఒక± ఉం'ంX. అ-. ధర�ం �కÌ. అధర�ం. 
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ధర�ం అం7 jy లం� ఒక± ఉంde. áXÞ మన] ఇM) options i±"ంX 5 

	ందర. ఉన) options అ5) i±"ంX 5 ఎxర\... �MM ఆ�రం 9]6M 

ఆáXÞ Mర¥-]�ంX. ధs�M) ఆ�రం 9]6M. ధర�ం అం� ఏ0±? సతc Uణ 

ప�ð� ఉం� అ5) ధs��. s(Uణ	�� వø� అ5) అధs��. �హం 

��న� � మంP5�� pగటం ఏ Uణం? సతc Uణం. 24  గంట} మuöగ 

pO. ఏ�¸ంX? ఒక� � *�� �హం Æ�]�ంX మuöగ. మm� 

మంP5�� p\eàం�. మuöగ Æ]6న)� � దË క Æ�న'" కనప�ంX. �5 

pp�eకం\ దË క Æ�]�ంX. s(Uణ	� ఉన)� � pp�eక ]ఖం, 

సతc Uణ	� �శcత ]ఖం. 0Oeన L±�» ర(Uణం ఉంX. క}» �d 

5`�\ అM pO. ఉన) �చ`ú vwనం Ì-ంX. 

......................... 

 మంP j� U�� పట"గe� శ�� Ì-ంX. మ¸� ప�s�M� �బ�ంX. 56న) 

discriminatory power Ì-ంX తþUణం వల». �చ`ú vwనం ]×M� 

�బ� పM9ø� ర(Uణం. సతcUణం అం� �బ� పM9యక Ìవటం. �ంతం 

అ3 UúM� �బ� 9ø� సతcUణం. �బ±" మన Mజ ��తం� మనం 

9øట� � Uణ�య �´గం ఇl అర�ం 9]^Le. 33మం�నం� �� 

చXL�. మm� చదవ�, చXL	, ................ఆప $కం�. అక�డ సతc Uణ 

ల`ú} ఏ0±? ఒక± Mర�లం\ ఉంde, °ం� ��శం\ ఉంde, 

కమ5యం\ ఉంde, ధర�ం\ ఉంde. అ5) సల»`ú} ఉంde �ం5». 
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సత�ం ధర�ం �ం� 'మ ఇవ5) సతc Uణ ల`ú}. ఈ ల`úల� �బ� 

పM9�న� � సతcUణం, YM అవతల� వP~ంX ర(Uణ	. ఆశ 

క}U¸ంX తృష¥ ఆశ ఆస�� అ� � $Uం'ంX. ఉ�: ఆకe ��ంX అన)ం 

�Jl? �e~ర �Jl? �న)� � $\3 ఉం'ంX, ఆ త�Lత �M 

�´వం hపటం êద} i�¸ంX. �*దం క�! అX yడవc6ంd 

ఉంdలM fritz � i�"b. �� 9� �నవ�~ క�! �ం� ఏ#ంX? ఆ7రం �d 

��\ �భuంP jy � క�! అంx� అప ± క� � pv\ వం�నX 

��cకం, క�cంగ లవణ	ల� ��నX ఏ¨J స¬ అX sజ�క	, 

ఆ�గంట} �±ంX ఏ¨J స¬ అX pమ�కం. ఆ7రం �డల >దÞ 

Æ]^Le. �ల»± మuöగ pU¸J)	, $UందM �MM ఇం� రకర�}\ 

9]6M pU¸J)	. మనø క�! మన] మన� ఇl ఎంx6 

పM9]�ంX? ఆ7ర	 వలన �బ±" áXÞ ఎ� é సతc Uణం� ఉంde 

అం�,  

.......... 

ఎlం± ��తం ��ంÂ� అlం± ��ంP న8 ¯». ఆశ ఆస�� అ3 yటం 4ంP 

బయటపడpb, ఈ ఆశ ఆస�� అ3X 5� కర� 'రణ క}గ 9]�ంX. L±� 

9���, µంత �lM� అశక�త వ]�ంX. ఆశ ఆస�� �కÌ. ప4} 9య�	 

క�! �Lలం� ఆశ ఉంdl? ఒక§� 56 qలb ఇÂ~రం�. �వ6ంd 

ఇర�J}U గంట} ప�^,  ప4�� �వ4^ం� 56 M/ Ìవటం 
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]ఖ·J? ��? ]ఖ· అ-J, �øEన త�Lత �ల6వ�� వ]�J)b 

క�! �� pగక Ì. ·}^L? ఎంx6 ·}64�J)b? అస} 

MxరÌ«X ఎవ�? ఇX �c��యం అం�! ఎవ�� Uú}. M/  తþJ 

సతc* ర(J? తþUణ ల`ణం vwJM) ^� వటం M/ Ì«ట� � 

�చ`ú vwనం ^� -ంX \, కల ఏ Uణం ర( Uణం. అ5) 56 

అ4�లం\ ఆ�P��b, µ�"లM అMËంPంX అ4^, ఇల� �ధ�ం �క 

Ìవ�~, కల� µడpL µట"L? µ�"��b. tX రంÒ	 �ంP ఏ4U 

mÎ�e, �M కల� అ46ం� tX రంÒ	 �4ం� ఏ4U m��ం� ? 

mళ��? ప�ర�ం �x క�! అక�డ ఉన)X. మన]� అ46న) వ5) అక�డ 

జ�OÌp-, tX రంÒం 4�c ఏ4U �d 4�c క4క సంతృË� jంXంX. 

ఆ సంతృË� ఎంత ø� ఉన)X? మ*క కల వ9~ వర6, అX ఉన)ంత øÃ 56 

]×M) ఇ]�ంX. అX ర(Uణం. ఎంxక5?  ఎంx6 సతc Uణం? �చ`ú 

vwనం ãర¥ం\ ఉంX, ఏX మంP ఏX j�, ఏX �ం�? ఏX అ�ం�? ఏX 

vwనం ? ఏX అvwనం ? స ష"ం\ �డY]63 సమరÞత ఉంX ఇ� �.  

....... కల� సగం సగం Ïe� సగం జ�Oన'" సగం జరగన'" ఉం'ంX. 

ఏ§��§� ఎM) కల} వÂ~N hడక Ì. �క� jప గలs? ఇLళ 

అ4భ�ంPంX ఆయ3 క�! �ల6వ� అ-. Mన) ఏ0 9�వం� jy�b. 

ఎందకం� ãర¥#న Ïe��  h�ంX ఆయన క�, అ4భ�ంPంX ఆ�డ 

��?  
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...........  

అర� vగృ� : ----- అ�  ర(  Uణం �� m`� టప ±� కల� సగం సగం Ïe� 

ఉం'ంX. సగం జ�Oన'» సగం జరగన'» ఉం'ంX. అ5) అ4భవం ఉన)�» 

ఉం'ంX అక�డ, hడక Ì. ఏ� �x. ఏ §�6 ఆ§� ఎM) కల} 

వÂ~N jy  గలL? ఏం h�ంX ఆయన ��? అ4భ�ంPంX ఆ�డ 

��? అX Ïe�. �ల6వ� అ-. Mన) ఏ0 9�� అం� jy��. అX ãర¥ 

vwనం..... 

అ� అర�vగృ� సగం ఉంX Ïeï, అ� M/ �� mn. ]J)! MÂ4భవం ఎl 

ఉంX అం� ఏ0 jy�� ఎవzJ? $UంX $\�x అM jy�L? M/ 

Ì«ట� � jప గలL? ·÷�J)క jy�b అం. క�! �బ±" తþUణ 

ల`ణం ఏ0±? ]J) Ïe�. ర(Uణం Ïe� ఏ0±? అ4భ�ం9 ట� � 

]×M) xః×M) Ïeయ 9]�ంX. అంత6 0ంP �M� 	ంx^ m4క^ 

ఆ�Pం9 శ���x. �ర దృ½"�x �cర�ం అన)*ట! J6 �Le. 34 

అ46న)X jr�e. L� Mజ ��తం� అl ఉం'J)* ? ��? µM) 

�షrల� J ఇl ఉం'J)ం క�! 34 అ46న)� jr�e. J ఇష"· 

jlమ« అLce. ఇష"ం అ46న) �� [ట ర(Uణం ఉం'ంX. సతc 

Uణ	� సంఘరjణ ఉం'ం�? ర(Uణం �J తþUణం �J? 

ఎంxక5? ఇష"ం. �M� ఏX ఏ0± ఇష"ం? J6 ఇlÆ. $Uం'ంX, �M� 

ఏమJ) µలబద¶ ఉం�? ఆ $UంX� ఏ#J µలబద¶ ఉం�? Pన)� � 
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ఉr�ల అవసర* ��? Ì«ట� � m`�� � y� అbJ��? �M 

మనం ఏ0 9�ం? ఇX J6 అవసరం అX అనవసరం. ఈ Ó� ఉం� ��? 

ఇX $UంX, ఈ స�హ	 అంp $Uం'ంX. ఈ స�హ	 అంp 

$Uండx. \�ల� అల»ం పచ~� $Uం'ం�? $Uండ�? ఎవzJ ఏ0 

అ�Up� mంట3? $UంX అ3 స�హ	. ఇంx� vwప�} ఉJ)-. 

Mజ ��తం� Ïeయ6ంd3 స ంX��	. $UంX అం�	. ఏ0± 

$UంX? అ�cన)ం. J}క XOన తscత j�  మ�. J}క �ద �d 

పM9యటం �x. మన] �M� సహక�ంచక Ì. J}క4 jy మ4, ఒ±"X 

మ�, ఆ�స� ఒక� M0షం ^సం ఎంx6 [ల 9��b? °ం� M0âల ]ఖం 

^సమM ��తమంp అరP [ల ఏ0 9]�J)� Ïeయx. ఏ0 j�¸J)� 

Ïeయx. ఆ Æ�క �క Ìవటం వలన ఎంత ఆWశం వ]�ంX? ఎంత xఖం 

వ]�ంX? ఎంత ���6 పడp�? ఎంత సంఘరjణ Lpవరణం సృ½"ంÂ� 

అ� �? ఏ0 �*దం వP~ంX? ఎమJ) వP~ం�? ఇ� � మనం అlం± 

L±�»ంP బయట పdl వ�¶? Uణ �య �´గ Nగం అం� ఏ0±? 

�´గ Nగం  అం� �డ�±" hÃX, ఇం0య	ల .క� �´వ	 4ం� 

�డ�±" hÃX, ఏ¨J vwనం అ3X ఎక�డ ఉంde? ¨నంXన ��తం� 

ఉంde. �3 ప�s�ల� $UJ)	, �షయ	ల� బయట ప�Ìr	. 

°ం� °ం�\ ఉన) L± అM)±� aద ´వం Ì. ఏ0 వP~ న'»? సమతcం. 

�బ±" ఎప ± క� � ఏ0 verify 9]^Le? ఒక shop � mÎ»b, బట"} 

µం�4 అ46J)b, ఏ0 µం�b? మన6 నP~న�. అ-"-ంX. 
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నP~న� నచ~M�. ఈ �పంచం � ఏ â� � అ-J $[M వ��} iడps 

ఎవzJ?  

……………. 

 

56 40 ఏ�� వÂ~క yకటం వÂ~ అం� I have done that job. 2 ఏళ� వయ]à 

� ఏdX వయ]à� ã¢� 9�4. ã¢� 9�4 �బ±" I am able to walk 

ప�úమం� ఒక దశ ãర�-. తప  మరల ఇం^ దశ �ధ�ం �x. $ల�ం 

perfect \ ãర�-. తప  త�Lత ఉన) దశ} sb. ఒµ�క� దశ 

ã°¯�Ì¸ం�3 త�Lత దశ} వ��-. �*ణం bం� ��. �బ±" vwనం 

అం� ఏ	ంde. �*ణం తప Mస�. అ4*న �*ణం �వ�~. ప�úమ 

�*ణం �వ�~. �స� �*ణం �వ�~. ë0 �7 " చం�� 

��U¸J)� ఎవ� h� వÂ~�? �స� �*ణం. �¬ �*ణం ఉం� ? 

�6 వృ�Þప�ం వø� మంచం �ంP �వ��. ఏం± �*ణం? అ4*న 

�*ణం. 56 ఇ� � ఆ అవస� �x ఆ ��� �x. �M �క �*న�ం\ జన 

�*న�ం\ జ���MM దృ½" � i'"µM అంచJ �� jప టం అX �d 

అ4*న �*ణ·. �� ఇక�డ bJ)�. � ఇం5» \�� స"� meOంÂ�. 

ఇం5» ఎవ§ ఒక� ఉJ)� �బ±" meOంÂ�. ఇ� � meOంÂ* �Ç mn» 

hq� \M jప �b. �త�` �*ణం hø� jప �M) �త�` �*ణం. ఇక�డ 

bం� ఎ�� ఉన)�M jప టం అ4*న �*ణం.  
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అ4ë� �*ణం :- Mన) s �� M/ $\ Ìrs? గ�P Ì-ంX 

�బ±" అ4ë�, ]ఖం\ M/ Ìrs ? అb4 34 M/ Ìr4. 

అ4ë�.  

�స� �*ణం :-  

ప§` �*ణం :- ఎl ఆయ®వ§ 9��. అ�ö4� ÚదÞం 9��. 

భగవYVత �న) త�Lత 4bc $\ ÚదÞం 9��L 9య�L ? 

----- 

 అ�ö4� 9యగeOన�� భగవYVత �న)  త�Lత 34 9య�క 

"వట·0± ? ప§`ం అం� as it is \ ఆయన ఏం 9�§ అX �x. 

�sంశం \ h]�ం� ÚదÞ· 9]�J)	. ¨L]ర సంపత� �´గ Nగం 

:- ¨ï ల`ú} అ]¢ ల`ú} మధ� ÚదÞం. �బ±" 4bc �d 9]�J)b, 

9యటం �దన�M� ï} �x. అంx� ఆయన ¨L]ర సంపత� �´గ 

Nగం jy �. �పంచం� ఎవzJ  negative narrative jáps? �M 

భగవYVత jË ంX. negative U�ంP jప టం ఎంx6 అం�� అంp, �M 

భగవYVత అl jË ంX. vwనం అం� °ం�ం±� ప�vwనం bంde. ఏX మంP 

j� ప�vwనం  bంde. °ంé Ïe� వదల గeOన L� vwM ఒక�� Ïe� 

వX�� నం� half °ం� పక� Ïeయx\. అధర�ం అం� Ïeయx YM� 

వ��¬కం అ-నవ5) అధర�ం అం�	. �M L�×�నం jప ం. �M ధర�ం 

MరcPంచమం� ß�డంత MరcP��	, MరcPంP ఏం  jy 	. YM� 
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వ��¬కమంp అధర�ం అ3�ం �M ఆయన ¨L]ర Nగం jË న� � అl 

jy d ? అl jప l . ¨వ ల`úల5) ఏక�b i�"�. అ]ర ల`úల5) 

ఏక�b i�"� . ̈ ï ల`úల� ��ø� ఎl bం�q �d jy �. jË  final 

conclusion ఏం jy �. ఎప ±�J స¬ ¨ï ల`úల�3 ��ంÂe అM 

Mర¥యం 9��. vwనం అం� ఎl bంde? ఇl ఉంde అం. \M jÍ  

jప 6ంd �MËం2 �MËంచ6ంd  

------ 

Ï}U jy లం�  అl �x vwనం అం� స ష"త bంde. అస ష"ం\ 

bండ�డx. �*ణం bంde. స ష"ం\ bంde. -ం�	ంde vwనం 

అం� ��pM) ప�ష��ంÂe. vwనం �6ంd ��pM) ప�ష��ంచ గలL ? 

అన)ం వంdలం� ఏ	ంde ? üయ�ం, M�  , O®) , 5�� bంde. వం� 

మM½ ఉంdl వ�¶ ? ఎవ� important ఇంx� ? వం�  మM½. వం� 

üయ�ం �b, M�  �x, 5�� �b  y� �x.  అ-� important. వండటం 

వP~ bంde. అX important. అ-x bJ)- ఆరవX �x ఇ� �ం 9�¶	 

? J6 అన)ం వంdeàన అవసరం �x వం�  vwనం �x. అ5) bJ)- 5�� 

y� üయ�ం M� . �బ±" vwనం అం� సమరÞత. ఎ'వం± సమరÞత? �¦)ం9 

సమరÞత �x, ప�ష��ం9 సమరÞత. ఏ సమస�J స¬ ప�ష��ంచగe� సమరÞత. 

vwనం అం� సమరÞత. �M�  సం�హం �x vwనం అం� ఏ	ంde ? 

�*ణం స ష"త సమరÞత bde. -ం�	ంde ? ఇY అధ�యనం 
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9యడమం�. ఇl అధ�యనం 9re. సతcUణం అం� EEన já�J)4. 

Mజ��తం�� já¸J). ఇక�డ Ïeయ6ంd ఆత� పర*త� �షయం 

Mజ��తం� సc´వం 4ంP బయట పడ��. ఏం  �Nజనం ? 

ఇâ"ఇâ"ల�MంP బయట పడ��. భగవYVత 18 ��» చXLb ఏం �Nజనం 

?  సమతcం Nగ	చ�. అం� అ5) సమతc· Nగమం�. సమతcం 

sLలం� 	ం�	ంde ? Nగ	ంde. సమతcం s6ంd vwనం sx. 

�*ణం, స ష"త, సమరÞత, సమతcం bంde.  

---- 

ఇX êద� sx. J}గవ ల`ణం\ వ]�ంX. êదట �*ణం, స ష"త, 

సమరÞత, సమతc	. ఈ �ధ	\ �మం\ వ��-. ఒక అJ)M) �e~ర\ 

దÇ¶జనం\ ఎ ) ర�}\ వండవ�~. అన)ం ఏ#J *�ం�? ఆకe 

*�ం�? సంతృË� ఏ#ం� *�ం�? ఏY *ర�x. �వలం అ4భ�ం9 

��నం *�ంX. అ4భవ	 �  ��నం *�నంxవల» సంతృË� 

*�¸ం�? *రటం �x. ఆనందం *� Ì-ం�? *�Ì�x. అస} 

ఆనందం అం� ఏ0±? ఉ�: $\ అల� Ìr�. అసంతృË� వP~ంX, M/ 

Ìr� �� �Ôం� Æ]6J)�. అసంతృË� Ì- సంతృË� వP~ంX. �5 

\ఢ MÂ వస� §£ మనం Ì¸J)	 క�! సమస� �b} �d Ì¸J)- 

క�! ఏ	ంX అంx� ఆనందం. ��తం అంp ఈ °ం± మధ� న�]�ంX. 

ఆనంద	న6 వ��¬క పదం jప ం�? 
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°ం� ఎక�å. �q అX ఆనందం. Mరcచనం Ïeయx. °ం� °ం� ఇష"ం 

అ-ష"ం ధర�ం అధర�ం, సంతృË� అసంతృË�. అవతల ఉన)X ఆనందం. ఎక�å. 

°ం�\ �q అY ఆనందం. °ం� °ం�\ ఉం8 సమpcM) °ం� °ం�\ 

�క Ì. ఆనం�M) ......vwనం ఏ0]�ంX?  ఆనం�M) ఇ]�ంX.  �వ ల`ú} 

ఏ0± ఇప � �*ణం స ష"త సమరÞత సమతc	 ఈ J}È కల� ఆనం�M) 

ఇ��-. vwM� 5 ల`ú} ఉJ)-. ఈ అ-x ల`ú} ..................................... 

 

 

Foder 87 

 

 

ఫeతం 9త $ðంచబడటం అం� ఏ0±? ఆశ ఆస�� క}గ6ంd 9యవ�~. 

�హం ��న� డl» �e¶Iం� pగల3 Mర¥యం Æ]^�డx �e¶IంV 

pOన� �. �హం ��న� డl» 

క�» ��~^Lల3 Mర¥యం Æ]^�డx క}»��~6న)� �. �¬ 

గత�ంతరం �దం� ఉన)దÇక�� çణం M}�^Le అ� �0 9re. 

తU*�ం ఎంత Æ]6ం� 
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çú�sM� స�Ì¸ంÇ అం. ��~6J)మం� ఆ� ��d ఎl 

��~6J)b ఇX Jకవసరం �దం7 ��~6J)b. అ� �0అ-ంX 

�Mవల» 4�c#J �´�తం 

అr�L? అవc�x. ��తం� ఎ� é 6�6¬ �న�దం� అవసరం 

s�x.బ]à ఎ��b 	చ~మట} Ì�-. çణం Ì�ంX. అ� �0 

9re.  L�వ� “6ర6¬” 

అ·�L� వÂ~�. 56 Fంద6 Xగ�M ప����. అ� �0 9re. అ� �l 

�Je. అంత �ం� స�Ì¸ంÇ అం. �నటం. �3ట� � �d 

ఈశcర��దం\ , భగవద I�దం\  

�నటం . ఇం�0 9re . J6 Yం� ఎ±" అవసరం �x అM �నటం. 

అ� �మ-ంX . ఆ�చన� ��ం±M ��శi�"b. $హ�* ఈ ��. 

ప�ర¶ం �xక� . ఆ�చన�  

ఈ ��ం±M ��శi�"b. 1.��దáX¶ 2.M�cరÞం . ఆ µX¶y± సమrM� 

ఎంత �L� అం. అత�ంత అల ం\ �M) ప�స��ంచవ�~. అక�డ ఎl 

bంde. M�cరÞం\  

ప�ష��ంచవ�~. ఇం�0 9re �డవX. అం� ఏ0 9re. p�గ´వన. 

ఉ�. “6�6¬” y�Ö
 ఓi� 9�b. J}U ఐx �J)క adjust అ- 

stabilize అb¸ంX.  
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ఇం� అంx� అర y�Ö
 0OeంX. అ� �0 9��b. �Piడpb. 

భ�ష¸�� మm� ప�Ì.! 4bc sక	ం� 5 ఆ7sM) తr� 9�� ఈ 

సృ½"�. 5 కం� Ïe�న  

L�J భగవం¸� Ïe� త6�వLd? 4bc sక	ం� తe»©పం� 5 

ఆ7sM) �ద¶ం9��. సస�ం ©పం� ఆ7sM) MÛప�ం 9��. 4bc �x 

ఈ సృ½" ëమండలం�  

 ఉన) Lరంద© ¹జనం 9�J ఇం� 0OeÌ«టంత �J�M) వృX¶ 

9��. అbJ ��? అ'వం± సృ½"� bం� మన	 �x �దM ��ంచటం 

అల áXÞ ��! ఆ భ�ష¸� అ3 దృ½"� ఏs ' 9]µM 5 �ద 4�c 

ఆ�రప� భగవం¸M�ద ఆ�రప�మంP ల`úM) ^� rb క�! 

��దáXÞ Ì-ంX\ ! ఆ� � భగవత I�దం \  

�l! అ� �	ంX �cరÞáX¶. �బ±" ��దáXÞ �Ëø� �cరÞáXÞ. �బ±" ఏ 

ఆ�చన 9�J ఏ	ంde ��áX¶ bంde. M�cర�ం, p�గం bంde. 

�M� 5b �*దం  

s�దద4µM 9య�x.�M అత�వసర ప���¸ల� 9యవల� వP~ంX. 

అ� �09re. �M) mంట3 త�uంÂe. �M) అl� �పల i'"6M 

��~ం� ఏమb¸ంX. #���  
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క�� i'"6M �M) Lడpd ��? ఏÇ ఒక�`ణం� Lడp�. L�M 

L�నJ) \యప��6ం�� �� ఇత�లనJ) \యప����. అl� ఈ 

pమ�క#న �వృ��, p�గ´వం �న'వం± M�cరÞం తþUణం� 

��µM bంX. J �మక�¬»x అం73 bం�� �M ఏ0 త�uంÂ§ hø� 

ఏ0 త�uంÂ�. 3®ంx6 త�uంÂe 34 సంపXంÂ4 అం�4. 

మనమందరం భగవం¸� �త�`# ఏ0 �LలM అ�O. J�0 వద¶ం� 

JకM) bJ)-. అక��4ం2 వÂ~- భగవం¸� సృ½"ంచM L±M 

సంyXంÂL ఇవcML±M సంyXంÂL? 34 సంపXంÂ4 34 

అ4భ�]�J)4 అ3 ´వన 0OeÌ-ంX\. ఆ °ం�±M  త�uం�. అ� 

పరÅతం. పర	4 ^� పర	న6 అ4�ల#న'వం± పM 9re. 

పరమం� ఇప ±వర6 ఏమ46ం'J)� ఇ7M) ��P పర	4 ^� 

పరÅత	\ 9యడం. 34 సంyXంÂ4 34 అ4భ�]�J)4 అX 

వXei'". �cరÞం� ఏ	ంX అ�\! M�cరÞం అన)� � అ4భ�ం9ట� � 

వXe i�"e. అ4భ�ం9ట� � వXe i±"J �d 5�పల ఇం� vwపకం 

0OeÌ- bం'ంX. 34 క� పX ©yయ} i±" µJ)4 J డá�} J 

y�Ö'" అM Pన)Ëల»L� ఏ ��-� JX JX అం�� మనం�d ఆ 

��-� *�»�¸J)ం.వృ�¶ప�ం వP~J ఆ $ల�ం వదలl. వృ�¶ప�ం 

వP~నంత *òన �Nజనం ఏ0 వP~ంX. ఆ�చనల� ప�పకcత sకÌ. 

తల�}పండ6న) తల} పం� ఏ0 �Nజనం. �బ±"  
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 భ�ష¸� అ3 దృ½"� ఏs ' 9]µM 5 �ద 4�c ఆ�రప� భగవం¸M�ద 

ఆ�రప�మంP ల`úM) ^� rb క�! ��దáXÞ Ì-ంX\ ! ఆ� � 

భగవత I�దం   

�l! అ� �	ంX �cరÞáX¶. �బ±" ��దáXÞ �Ëø� �cరÞáXÞ. �బ±" ఏ 

ఆ�చన 9�J ఏ	ంde ��దáX¶ bంde. M�cర�ం, p�గం bంde. 

�M� 5b �*దం  

s�దద4µM 9య�x.�M అత�వసర ప���¸ల� 9యవల� వP~ంX. 

అ� �09re. �M) mంట3 త�uంÂe. �M) అl� �పల i'"6M 

��~ం� ఏమb¸ంX. #���  

క�� i'"6M �M) Lడpd ��? ఏÇ ఒక�`ణం� Lడp�. L�M 

L�నJ) \యప��6ం�� �� ఇత�లనJ) \యప����. అl� ఈ 

pమ�క#న �వృ��, p�గ´వం �న'వం± M�cరÞం తþUణం� 

��µM bంX. J �మక�¬»x అం73 bం�� �M ఏ0 త�uంÂ§ hø� 

ఏ0 త�uంÂ�. 3®ంx6 త�uంÂe 34 సంపXంÂ4 అం�4. 

మనమందరం భగవం¸� �త�`# ఏ0 �LలM అ�O. J�0 వద¶ం� 

JకM) bJ)-. అక��4ం2 వÂ~- భగవం¸� సృ½"ంచM L±M 

సంyXంÂL ఇవcML±M సంyXంÂL? 34 సంపXంÂ4 34 

అ4భ�]�J)4 అ3 ´వన 0OeÌ-ంX\. ఆ °ం�±M  త�uం�. అ� 

పరÅతం. పర	4 ^� పర	న6 అ4�ల#న'వం± పM 9re. 
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పరమం� ఇప ±వర6 ఏమ46ం'J)� ఇ7M) ��P పర	4 ^� 

పరÅత	\ 9యడం. 34 సంyXంÂ4 34 అ4భ�]�J)4 అX 

వXei'". �cరÞం� ఏ	ంX అ�\! M�cరÞం అన)� � అ4భ�ం9ట� � 

వXe i�"e. అ4భ�ం9ట� � వXe i±"J �d 5�పల ఇం� vwపకం 

0OeÌ- bం'ంX. 34 క� పX ©yయ} i±" µJ)4 J డá�} J 

y�Ö'" అM Pన)Ëల»L� ఏ ��-� JX JX అం�� మనం�d ఆ 

��-� *�»�¸J)ం.వృ�¶ప�ం వP~J ఆ $ల�ం వదలl. వృ�¶ప�ం 

వP~నంత *òన �Nజనం ఏ0 వP~ంX. ఆ�చనల� ప�పకcత sకÌ. 

తల�}పండ6న) తల} పం� ఏ0 �Nజనం. �బ±" తల�} పండటం 

అం� . ఏ0±? ఆ�చన 9øట� � �� ఆ�చన6 ఈ �� �'» i�"e. ఇX 

��దáX¶� స�Ì¸ం�, M�cరÞM� స�Ì¸ం�. 34 9యటం �దం� 

34 9యడ·0± అంp వ±"�, అM అl ఈ �� ల`úల �'» i±" hø� 

ఏ0 పం�J- తల�} పం�J-. vwనవృద¶తcం వP~ంX. వNవృద¶తcం 

�x. �బ±" సతcUణం � Mలబ� 9øL�� ఈ �� ల`ú} 

సహజమbp-. ఇ� � L�� ర(Uణ,తþUణ �´వం bం'ం� ? 

bండx. ఇం�0 9యవ�~. ��తంêత�ం�ద మనమందరం 

�'"63;వ�M? ఒక��M �'"6ం�ం. కర�M. 5�0 అ4�లప���¸} 

sకÌ. కర�M అ46ం�	. ఇంత� కర� అం� ఏ0± 9యట*,ఆ�చJ. 

ఆ�చన �d ఒక 9త. ఇంత� ఎవ� ఆ�చన 9]�J)�. అంత¬ం0యం. 

ఇం0Úం అం� ఏ0టస}? ఈ 9- తన6 p4 కx}¸ంద. కదల�x. 
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ఇం0యం అం� తన6 p4 కదల�x.మన] తన6 p4 కx}¸ం� 

కదల�. ఇం0యం క�. తన6p4 కX� �M) ఏమం��. dతన�ం. మన]M 

dతన�ం అం�*? ఏం? భగవYVత êత�ం �ర��J �d మన]M 

dతన�ం� Ìe~ jy s ఒక��నJ)s. �x.”మ x�)గ)జలం”. �M) 

ప'"^వటం కష"ం అ-J స¬ ప'"^Leàం�. \eM ప'"^వటం ఎంత కష"ం. 

ఈయ3Ç రకర�}\ jÃ� ఆయన ఏమJ)�. అవ5) J6 Ï}]�వr�. 

�M మనసం� ఏ0టస}. ఇం0యం. 	ంx అX Ï}]^. మనస3X 

ఇం0యం అ3X 5 దృ½"� ఉం� ఆ� � 4bc ఎవ� అ3 �శ) వ]�ంX. 

మనస3X ఇం0యం అ3 దృ½" �ద4^ం� అ� �#ంX 3®వ� అ3 �శ) 

s�x ఇం�మనq' ప�G��. 4bc అ' ప�Gp�b.మనస3X ఇం0యం 

అ-.,తన6 p4 కదల�కÌ. 34 jÃ� క� అX ప�G.�X.j-� ఇ' 

Ì,�} అ' Ì అం� Ì-ంX. క4) ఇ' h� అం� h�ంX. 

ఇం0యం అం� అరÞం అ�\ .å°క"A ఎ�» jÃ� అ�» �3X. å°క"�) బ±" 

పM9øX. �M* ఎవ� ��రం పM9re? Ã� ఎవ�� వ]�ంX. 

f§,f§-� � వ]�ంX. �పంÂM� Ïeø;వ�f§,f§-�. మన] 

9Z �ంX y�}  ఏ y� ఏ ålo jy � jÃ X ఎవ�? å°క"A. L�� � 

నLcl,వ�¶. ఏడLl,వ�¶ .గం¸} �rl,వ�¶ ఎవ� jy �. å°క"A. 

y�} M0త�*©} Lళ� mన�ల కనప�¸న) å°క"A Ïe�.ట}.�బ±" 

మన	 ఎవ�M ప'"^Le áXÞ అ3 å°క"A M  ప'"^Le.ఆ å°క"A ఏ Uణం 

� bంde సతcUణం � bంde. ఏ vwనం � bంde �vwనం � bంde. 
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ఆ�చన అం� ఇం0య·. ఆ�చన వP~న� డl» ఏ ½ల"A i'"^Le 

ఆ�చన అం� ఇం0య· క�. ఆ�చన వP~న � డl» ఆ �� �'» i�"e. 

��దáXÞ bం� �� M�àyరÞం  bం� �� పరÅతం p�గ´వం � bం� 

��? 34 9యడం �x 34 అ4భ�ంచడం �x . ఇl అ4^వdM� 

అడ �ం\ bన)�0± అస} . ఇవM) మన6 Ï}] �M అl 

ఉండ�కÌ¸J)	. ఎంx6? మన iద¶L�� jy �క� ఇవM) .మంP 

అం� ఏ0± j� అం� ఏ0± ఆచరణ Ïe�J చX�J మన	 అl ఎంx6 

bండ�క Ì¸J)	.అహం�రం అంxకM ఉండ�కÌ¸J)	. 

అహం�రం అం� ఏ0టస}?  మన] áXÞ Pత�ం . 34 అన6ంd ఏ¨J 

ఉం�? ఈ �� కeË. అహం�రం. మనసం� �Â	 áXÞ అం� 

hÂ	. Pత�ం అం� ఏ0టస} $UంX $\�x. Pంత} vwప�} 

అవ5) Pత�ం . ఆ�చన},vwప�},Mర¥r} . 3నం� ఏ0± ఇప ±వర6 

3న3 వ���తcం� ఏ	J)- ఈ �� bJ)-. అ� అహం�రం 3న3 

ప�0తం. పXమంX� M4) ËలLలం� 5 Ã� ´4 అ-. లÕ అM Ë}ø� 

ప}6pL? పలక4. ఎంxకM 3న3 Jమ©పత��M) ఒ� 6J)b. 4bc 

�ట"\3 లÕL? ´4L? µX¶y± వ�వ7రం ^సమM ఆ Ã� i�"�. 

ఇ� � ఏ ��-� వÂ~b ఆ Ã¬ 4m̄c Ìrb. XL�త�సc©�ls అం� 

న4)క��ం� అం�b ఈయ®వ§ J U�ంP *�»డటం�x. 

మ7జ4ls! J U�ంP *�»డటంl ఎవ§ జJలU�ంP. ఏవం� 

´4\© ��3 �� j��J)4 . ఓ7! J� j��J)s!  ఇ� � 
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ఏ#Ìr	 Ã¬ మన#Ìr	. áXÞ ఎక�డ పM9Z �ంX. తþUణం. 

శ¢రం 34 Ã� 34 అ-Ìయb\ Ã� ఎవ�� 5 áXÞ� Pp�M� 

అహం�sM�? L±� Ã�» �b\. శ¢sM�. శ¢sM� Ã�». మన]6 

ఉం'ం�,çúM� ఉం� áXÞ� ఉం� జన�� ఉం� M/� ఉం� ఎక�d 

��? ��తమంp మ��Mµసం ç6l�¸J)వ. ఈ Ã� ^స· క� అరవ 

[ల. �డం� ఎl�� 6J)	. 4bc �ట"క	ంx ఏX �దM Ï}] 

Ì«ట� � ఏX ఉంద3 సత�ం �d Ï}]. �M 34 34 అ3 

Jమ©పత�కం� బలప�Ì- ప'"6M �బ�ÌrL��? ఏ Uణం అX 

తþUణం. అం� క}» pగడం క� అంx� క� మ¸� $\ ఎ���ంX. 4bc 

అత�సc©� �� dతన� సc©��� అ- bం� �d Ï}]^�M దశ� 

ఎంx6 bJ)b? áXÞ పM9యడం�x �బ±". áXÞ ఏ  Xశ\ పM9]�ంX. 

క}» pO గం¸}�ø ^� l\ పM9Z �ంX. "రy'న ఎ� డJ) 

·}µMbJ) �cరÞం అ3 pp�eక ]×M� ర(UúM� �బ� మm » అl� 

గం¸} �]�ంX. సతcUణం � ·}6న)� � ఏ#ంX అ° ఎంత "రy' 

9�4 ��తం� నలb ఏ�� వృ�\ Ì-ంX. ఈ సత�ం Pన)� � Ï}]ం� 

J ��తం ఇl ఉం��. 34 9�న"రy' 9]ం��J) J అధర� 

�వర�న6 అవ�శం ఉం�� . �x క� ఆJ� స�Xx¶6M bం��M) క� 

మ� vwనం� ఇంత�lM� వ� వ� \ 	ంx6  అ�U} �యగeO 

bం��M) క� vwనం ఎంx6 మనకస}? సcసc ©yM)  Ï}]^వdM�. 

ఎం సcసc©పం $\3 bJ)b క�. çణం, మన],áXÞ ,Pత�ం, శ¢రం $\3 
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bJ)- క� ఏం Çషం వP~ంX� � 34 34\3  bJ) 34 ఎ� � 

అl� ఉంX\. 4bcJ)b � అ*�-� అమ�� � అమ�Ö� �¸�� 4bc 

*sL ఏం *�J- y�} *�J-. �ø� ఈ Jటకం ఈ y�క�. 

ఈ ålo ఆ y� క�. ఆ ålo Lళ�మ� దగV��m �̀ మనవse�. � అ*�-� 

అ*�- వø� అ	�మ��. 4bc *�ÌయL *ర�x. 5 Pన)ప ± ¾5 

4bc i�Oన ¾5 ఇప ± ¾5 5 వృ�¶ప�ం ¾5 hËంP 4bc ఎవ�� 

అం� ఏ0 jy�b J}U ర�}\ bJ)bక� . *రM 34 దృâ"a అl� 

bంX. ఇ� � మన	 *�¸న)L±M ప±"ం�6J)* *రM L±M 

ప±"ం�6J)* . ఇ� �l bJ)	 *�¸న) L±M ప±"ం�6J)	. 

అం� vwJM) ఎ' Xశ\ L�¸J)	. *¬L±M గమMంచdM� 

Ld	. అస} vwన ల`aం ఏ0±? *¬ �పపంచం� *రM�MM 

ప±"ం�^వడడం. *రM �M Ã¬ సత�ం. �బ±" vwన ల`aం ఏ0±? సp�M) 

Ï}]^వడం. ఇవ5)త�Lత i'"6J)b ఈ ప�úమం వ9~� సతcUణం 

� Mలకడ jంXJక ఆ� � మÎ� vwనం � bన) ��}.సc©ప 

vwన*,�©పvwన*,పర*త�vwన* ఏÇ రకర�ల vwJ}.ఇ� � 

ఇక�డ Mలకడ sLe\ .ఈ �JX ప±ష"ం\ bంdl వ�¶ ఆ üe �ంo 

క�"లం�. å°V" \ సc©పvwJM) ప'"6ం�L ప'"^ అక��	ంX 

jప dM� అక��0 �x\. సc©ప vwన��� � jప �M� ఏ0 �x. 

అడ �ం6} oలOø� 4bc అ� అ-bJ)b అం.. xప ± 	]U �]6M 

M/Ì¸J)b బయట ]���J)� Ïerలం� xప ±Æø�స�. vwన 
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t��� పర*త� అ3 t��� 5� ఎ� � ���t�3 bం�� ఏ0 

9re మ� మన	 Jమ©yత�కం అ3 xప ±M oలOంÂe.ఆవరణ 

oలOంÂe. �బ±" ఈ Çâల5) ఏ0± ఆవరణ Çషం �sప Çషం. 4bc 

ఒక± అ-bం� ఇంµక± అ4^వటం. �రంద� ��Ø3 అమ�l �� 

��Ø3 É�} క�. 34 É�M �x అ4^గలL ఎంxకM? అX సహజం 

అం�. చదవటం �� అధ�యనం 9యటం ��. ఈ �ధం\ అధ�యనం 9ø� 

చదవగ}Up�. Uణ �య �´గం Æ�ం ఏ	ంX �ం5» సతc,ర(,తþ 

Uúలం� ఏ0±? మన],áXÞ,Pత�ం,అహం�రం, 3నం� ఏ0± శ¢రం 

అం� ఏ0± . ఈ çధ0క#న� Ïerl వ�¶. ఇ� Ïeయ6ంd 

��×త�మçË� Nగం చX�. ఏ0± �Nజనం? ఆత� అ-ÌpL ? 

అవcకÌ\ అ«�పM �x� అ46ం�b ఎంxకM ఎక�� ఆ�శం� 

jy�� అlbంdలM ఇlbంdలM అX పర*త� ఇX పర*త�. 

tర���M� చం/��M� అవతల �¤¥��M� అవతల ��cM� అవతల 

సృ½"� 	ంx ఇl ఏÇ j� 6వ���. ఇక��న)X అరÞం �వడం �x సృ½"� 

ãరc	 bన)X ఏమరÞమb¸ంX. అధ�యన �మర�aం ఇl sLe. ఇ}» 

కడpనM ఆ�Pø� ఏ0 �Nజనం క±" hde .Ëల» in» 9rలM అ46ం� 

అ-Ì¸ం�. అద�యనం స�\V 9ø� Mర¥యం స�\V 9యగలం . అద�యనం 

స�\V 9యకÌ. Mర¥యం స�\V 9య�	 Mర¥యం స�\V 9యకÌ. 

ఆచరణ స�\V 9య�	. ఆచరణ స�\V 9యకÌ. స�అ-న ఫeతం sx. 

ఆ� � � అ*�- అ$�- ఏమం��? ఆ� ®లల 4ంP h]�J) ఏ 
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*�  sl. పXÎ3ల»4ంP E 4ంP FంX� FంX4ంP E� చxb�J)b 

ఏ0 lభం. ఏం *రల. అM ఒక� ;బ�� .�~���. 56 vwనం bం� �� 

jప టం ఈ�. �పంచం � అM)±కం� Âల ఈ� ఏ0±. అవతల L� vwJM) 

8�" 9యడం. 56ంÇ �Ç Ï}]^Lలం� అత�ంత కష"ం �M ఈ 

jÃ Lరంద© ఉపNగ పడps ��. ఎl L`� U�b}. ఎవzJ �వ�~ 

ఆ ��� సహజం\ స ష"ం\ Ï}]. 5�J *eన�ం \ Ï}]. అ� 4m̄c. 

భర�6 jy లం� jË . అమb¸ంÇ �డp� ఆ�Pం�6M �క��]6M 

jy�b. Ëల»} bన)X bన)'» స ష"ం\ jy��. ఇ� � �రంద� ఇక�డ6 

ఎంx6 వÂ~§ ఏ ´వం� వÂ~§ J6 Ï}]. �6 ÏeయంX ఏ¨J 

jy�నM. ÏeయంX jÃ వల»3మం��? U�b అం��.U�b\�ం5» 

ఏ0P~J ఏమb¸ంX ��దం అb¸ంX.ఇ� � 1 ఎంx6 pగ�క 

Ìr�. అం� U�వ3 ´వన �క Ìవడం వలన. ఇl �¢� �]^వడం 

sLe. Mయమం ఉండవ�~. ఉ�హరణ j��J) Mయ*M� ఏ0± స�¶$' 

ఇ� �  34 � ఇం±� వÂ~న4^ం� ఏధJ) ఆఫA 9��� ఓ~ ఈశc�� 

ఈ ãట6 ఇl అ4ÄÅంÂ� అం6ంట. ఆ� � సమతcం bం� �� 

ఆనందం bం� �� vwనం bం� ��. ఒక� ఈశcర´వన� hడం�. 

అ5)వ9~�-.ఈశcర´వన Æø� Mయమం i�"	. ఎ��} వ�~ �క�} 

sb. మన Mయ*ల5) ఎ��}. Mయ*ల5) Ï}]�M ఆచరణ �x. మX 

ద� అ5) Ï}] అవ5) ఎ��}. �క�} �x. çధ0క అ´�సం అ ఆ } $\ 

వ�~ UÝంp} sb ఏ0± �Nజనం. చదవమం� అ`s} ����\ 
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కనబడp- కeË చదవడం sx. �కందర� Pన)ప ±4ంP అ5) bJ)- 

�M ఏ0sx కeË h]^వడం sx. సరc�ల	లంx సరcò అంద�� 

అంతట bన)L� క� భగవం¸�. ఇక�డ bJ)� �� అM ఎl jy�	 ఇX 

అbనM �దM ఎl jy�	. మ�  5 Mయ·0±? 5 [�ం±. అం� ఆ 

Mయమం ఎంx6 i�"	. Pన)� � 56 ఆ �Pయంx lలసత. ఎవ�� 

iడpం ఈ Mయమం అX �Je ఇX �Je P��ం�» �Jల3 బలfనత 

bన)� � ఆ ఆస�� 4ంP ఆ బలfనత 4ంP బయటబ�rలం� ఏ0 

9re బయట ఎక�డ �న�డద3 Mయమం i�"ం.Mయమ· ��తం 

అ4^కం� 34 0మ�ల4 �మ�à]�J)న4^కం�. Mజం Mష�రjన\ 

jప డం J పద¶�. J6 * U�b\� అl� jy �. ��తమంp 

U��i'"µ4ట µర� క±నం\  jÃ L�. సరcò భగవం¸� ఉJ)డM 

ఒ� ^4టµర� క�. 34 U�త}�} Æø�3 భగవం¸J)� అం� 

ప�0తం 9�న�"\.�M 5 �క�� భగవం¸డం� 4bc ãజ 9ø vJMÏ�� 

క� అLస�వం క� ఈ �పంచం� ఎవ�J ఒË ంచం�. �M� �*ణం 

�x స ష"త �x సమరÞత �x ఆనందం అంత కం� �x. 56 భగవం¸డం� 

Ïeయన� � ప�చయ	 9యడం ^సం అల 9�	 ��తం అంp  అ ఆ � 

అం� ఎ�».  ఎ� � ఒకటవ �»] అం� ఎ�»? �నరÞం  9యద¶M �x  M4) 

భగవం¸M ��6 7�� అవc�M� అX ఒక *రVం. ఇర�J}U గంట} 

4bc Xవ�తcం� bంde క� మ�. భగవం¸M 	ంx ãజ9సట� � 

çణం వX���వM guarantee ఎమJ) bం� ÌM çణం వX�ట� � 



�ాధన పంచకమ�  Page 195 of 324  

ãజ} 9యగలL. అX 6దరx మ� ఎంx6 9]�J)b. అంxవలన 

�Nజనం ఏ0±.ఈశcర´వన� Mలకడ. �¢� �]63 ఆగత�ం ��.ఏ 

ఆ�చనM మన	�Âరణ 9య6ంd M4) 4bc అద�యనం 9]^6ంd 

ãజ} 9ø� వ9~]�ం�. అల �వలం ãజ} 9ø� వ9~]�ం�. అX �క ". 

ఇX�d పM�sx. ఈశc�Mయంx ��cసం �కÌ. ఇX�d పM�sx. 

�M ఆ ��cసం అ`s} X�¶ వర� bం� ఎl? అరÞం అ-ం�? �బ±" ఇl 

Mలకడ "ందడం 3�~^Le. అM) ప�0¸ల4 బద¶} µట"టం 3�~^Le. 

సరcL�పక #న L�M  3నM ��రపడటం sLe ఆ� � ప�0తతcం అ� 

వXe�]�ంX. ఇప ±వర6 �� ఒక పg3) �J)� . అ�¶} oeOø� 4bc 

అ� అ- bJ)వం'J)� �M 33మం'J)నం� 4bc సరcL�పక#న 

Mర¥యం� Mలబ� bం� 56 xప �క�డ4ంP వP~ంX.  

 

 

file 88 

 

 

సxV�b4 శర�"ం�e.��Xన	 U�yxకల4 ø�ంÂe. 
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U�b4 ø�ంÂడమం� 4bc "x¶3) �� ø�]�J)L ��.ø�ంచడం 

అం� ఏ0టస}. ��~^వడం. U�b4 అl ��~^Le అX ø�ంచడం 

అం�. U�b4 ��~6ం� 4bc bం�L. bండb అ� 4bc 

అ-Ìpb.Mరంతర	 U�b.క� yxకల4 ø�ం� అం� 

U�b.క� yxక4 ప'"6M $హ�పర#న øవ9యడం�x. U�వం� 

ఎక�డbం�� సంకల  రÅతం\ ఉం��. �బ±" 4bc �d ఆ Mసàంకల  

���� 9sలన) *ట.U�yxకలం� అం� ఆ Mసàంకల ���. µX¶\ E� m �̀ 

సహజ M�cకల ���. ¦¤�ల6 స7యం 9rలం� Mసàంకల ���� వ���.ఆ 

���� స7యం 9���. M�cకల ���� bం� 9య��. ఆ ���M 

ఆ>-ంÂe.ఆ ���M ø�ంÂe .ø�ø� ఏమbpb 4bc �d ఆ ���� 

9�pb. U�yxకల.క� అంతsరÞ	4 Ï}]6M L± యంx భ�� 

కeO bంde. U�b వ�వ7రం� Mసàంకల ��� � bం� వ�వ7రం ఎl 

Mరc�]�J)§ గమMంÂe.  U�b6 సంకల ం �దం� 5 కళ� 	ంx అ5) 

9]�న)'" కనప�¸J)s �� ఆయ3#న jx�¸J)s . చeంÂs అ� 

Æ�\ bJ)s. ఆయన bండ 6}U¸J)రం� �ధ�·\. ఆయన �ధ�· 

అM live example కనప�¸J)� క�.�బ±" �� �d �యత)ం 

9యdM� ఒక ఆ�రం వ]�ంX క�. ఎ� å. 4bc కళ�� hడ�ద4^ అX 

అ«� ప3J ఇlం± ఆ�చనల5) వ��-. స�వ సxV�bM 4�c� å. 

h�q ఆయన సహజM�cకల ���� bన)� � వ�వ7ర tన�ం\ 

bం��.అ� Mసàంకల  ����� వP~న� � ఆ ����3 bం�  వ�వహ����. 
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�బ±" ఆంత�కం\ ¦¤�ల6 ßధ 9ø స7యం 9యద}~6న)� � 

Mసàంకల ���� bం�  ßðt� ßðంచM L�\*�»�Ø *�»డM 

L�\ bం��. ఏX 9యM L�\ bం��.h� hడML�\ bం��. 

�M �నM L�\ అవ���య	� bం� bండM  L�\ bం�� ఇX 

Mసàంకల ���.అ� సహజ M�cకల  స*ð ���� bన)� � అనంత సృ½" �M 

���� bం��. ఏక �లం� అ' సహజM�cకల  స*ðMస"� bJ)� 

ßðం9ట� � Mసàంకల  ���� bం�� అం.�M అంత కం� FంX� XO 

s� ఈ °ం� bం�-.అదవ ఏ¨J ¨ï�únక ��రం వ�వహ�ంPన� � 

Mసàంకల  ���� వ��� అX �కÌÏ తనయం� p4 ర03~���� 

సహజM�cకల  ���� bం��. ఇం0r} పM9]�న)�" కనపడp- �M 

�పల 34 �x. Uú}పM9]�న)�" కనపడp- receiver �� 9øL� 

�� అ4భ�ం9 L� ��. 34 �M���� అం� �b�\4 ఈశc�� 

\4 °ం� ��¸ల� �ML�\ bం� ��]�J)�. మ� ఆ live example 

���J)	 క�. h]�న)� � మ� ��cసం బలం\ కe� అవ�శం bం� 

��. ఇంతక 	ంx ఈశc�� అం� ఎక�� ఊహ� bJ)�.�	� �� 

¨వం �� 34 ��\ bJ)� ఇ� � స�వ సxV�b వల» 56 ఏ0 

ఉపNగం కeOంX. ఆ �Mధ� బలం వల» ఆయన సమ`ం� �కృ�� బలం 

bండx �sప శ��� బల	ండx. ఆవరణ శ�� � బల	ండx . మల �sప 

ఆవరణ  శ6�} పM9యb అX స�వసxV�b వల» ఉపNగం. �బ±" 

స�వసxV� �M)ద�ం� 9యబ� ఏ �ధన అ-J �- °'» 
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పM9]�ంX.*�}\ 5 ఇం5» 4bc 9]6న) జపþ తపþ ��రణ 

ఫepM)��-. ఎ� å. పంచëp} ఆయన వశ#bం� 56 *య 

�´వం 5�ద పడ6ంd రÛ��� ఆయన .క� ఉM� *య 4ంP బయట 

ప�]�ంX. ఆయన �Mద� బలం వల» 5�ద ఆ *r �´వ	 �కృ� 

�´వ	 పM9య6ంd Ì¸ంX.ఎ� å. అ� 5�ద పM9య�Ç 

56సహజం\ �ం� అvwనం  అహం�రం �b\ ఆ� �. ఏమbpb? 

సహజం\ 34 ఆత�సc©��M ,Xవ�vwనసc©��M , 

సc©పvwనసc©��M అM సహజం\ �9 అవ�శం bంX. �బ±" �ల 

కర�ల6 సంబంXM~న'వం± �´వ	లM) �d  స�ంüంP Ì-న'» 

అbp-. ఎ� å. ఆ °ం± �´వం స�ం%ంP Ì¸ంÇ ఆ� � 5 �ధన 

�గం\ �§గ0]�ంX  ఈ జన�� అb¸ం� అ3 సం�హ	 అవసరం �x. 

ఎవ��. సxV�b ల%ంచ�Ç L�� ఆ సం�హం. ఎవ��. 

U�yx6ల4ø�ం9 అవ�శం s�Ç L�� ఆ సం�హం. ఎవz. 

U�b4 సscర ణ $వం� ఆ>-ం9 అవ�శం &రక�Ç L�� ఆ ���. 

vwనస	yరöన �ధన6 oe�'" స�వసxV�b4 ఆ>-ంచడం. అX 

ఎ�»? అత4 ఏ ���� bJ)§ ఆ ���M అద�యనం 9øట'»\ ఆ>-ంÂe 

ఆయనవద¶ �ద�#నంత ఎ6�వ bం� ��ంచdM� �యత)ం 9re. ఆ 

]వs¥వ�శం అంX��~^Lలం� కల� ��ంÂe. సంవతàsM�, ఆ� 

®లల^ కM ø� అంX��~^గ}UpL . §�L� ¨నంXన ��తం� కe� 

��ంÂb. అ� �#bpb ఆయన వ� �ం�b, bం�b ,����b. ఒక 



�ాధన పంచకమ�  Page 199 of 324  

Ëల»L� తe» తంæల4 ఎl fallow అbp� L�.క� మంPల`úల4 

Ëల»L� ఎl 3�~6J)� అl స�వ సxV�b4 ఆ>-ంP 5b 

��ంPన� � ఆయన .క� మంP ల`ú} �Ý� ��~6న)ట»b¸ంX. ఇX 

స�వ సxV�4 ఆ>-న~డమం�  అం. �M ఆయన6 మంP5�� ఇÂ~నం� 

��� ప�"నం� U�yxకల4 ø�ంÂనం�. ఇ� �x ఆయన ���M 

అంX��~^Le. ఆయన ఏ ��� � bంX ßð]�J)§ అంx63�యత)ం 

9re. ఆయన �M)ద�ం�3 అంx^�కÌ. 4bc 5 ఇం±� mn» ఏ0 

�ðంచగలb. �ద�ం�x. ఎంxకM స�వ సxV�b సM)ð� �కృ� అంp 

ఆయన6 వశ# bం'ంX అక�డ ఏ disturbance  bండx. ఆX¨�క  

ఆXØ�క ఆ���కం py} sb. ఒక�ళ వP~J ఆయన  

h]^గ}Up�. ´రం þయగల� ´ద�త వÅంచగల� E\ 

�*దÉల#న'వం±�MM ఆయన Écక�ంచగల� అంత సదవ�శం స�వ 

సxV�b దగVర bంX క� మ� స�వ సxV�b లüంPJ L� �Mద�ం� 

��ంచగలU¸J)*. మన·ం j��J)	 * అ$�-M hడ�6ంd 

bండ�మం�. 34 �కÌ. ప4} �వం� 34 �కÌ. సమస�} ప�â�రం 

�వం� �బ±" °ం� పడవల �ద �rణం ïలb¸ం�. సxV�bM 

ఆÐ-ంÂలం� �వన ల`aం ఏ05 Ïere þ`ం 	�� అ46ం�L 

ఆ� � సxV�bM ø�ంచ గ}Upb �కÌ. ఎన)±� సxV�bM 

ø�ంచ�b. చ¸�cధ JÙషల �cs�ధJచ¸ష"య సంపద4 సంyXంP 

>వణ,మనన,Mð ��సల� ��రపde. అX ఎl �ద�ం సxV�bM ø�ø�3 
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�ద�ం. సxV�bM ø�ంచ6ంd 4bc ఎంత �స�ం చX�J ఎంత á� బద¶} 

µ'"6J)అ� sb. �బ±" ఎప ±�J 4bc ఆ Mర¥యం Æ]^క తప x. ఏ 

జన��J స¬ U�yరంపs�M) "ందటం అ3 �M mన�ల శత జన�ల 

]కృతం bం� తప  U�yరంపర�ం ల%ంచx. iద¶} ఏ0 jy రం� µM) 

జన�ల y' నవ�ధభ�� *sV�, �ణ��s�} ఆచ�ంP ¨వం ^సం 4bc 

ప�ట'వం± ప�pపం ఏ¨.bంÇ ఆ వందల జన�లప�pపం కe� ఒక� 

జన�� ఫe]�ంX. స�వ సxV�bM ఆ>-ø� �M mన�ల అంత కృ½ అంత 

>మ అంత కష"ం అంత తహbJ)-. �M �3)� å. .eక\ Æ]ం6ం� 

ఏమb¸ంX ?�M ç�న�ం తOVÌl! మరల 56 స�వసxV�b సM)ð 

&రకటం ఇం� ఎM) జన�} ప�¸ంX. Guarantee ఉం�? �బ±" ఏ 

జన��J సxV�b ల%ø� �ధ6� ఒక Mర¥యం Æ]^Le. సxV�b 

ల%ంPన జ3� ఆఖ� జన� అLce ఎంxకM? ఆ జన�� వందజన�ల ]కృతం 

ఫe]�ంX.ఇంక అంతకం� 56 	�� ల%ంచdM� అవ�శం ఎక�డ4ంP 

వ]�ంX. ఒక స�వ సxV�b లüంPనట»-. ఆ జ3� 56 ఆఖ� జన� స0�హం 

అక�¬»x. ఎంxకM ఆ>-ంPనL�M 	��M ప�ట'» 9యడ· సxV�b 

.క� పM. 4bc ఏ బంధం� bJ)q ఆ బంధం 4ం� M4) 

బయటప�యట· అయన సరc శ6�} �MNగ పడp-. తన çúM) 

��pM) �క� 9య�. తన6న) సమస�  శ6�ల4 ఒ��p�. ఎవ�M 

బయటప�య�M� ? తనM ఆ>-ంPన L�M కరణ JXÞ�. కరúలం� 

L6�,�యం,మన]. ఆ ��ం±� ఎవz. Pత� JX¶�  ఆ>-��§ 
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తప Mస�\ ఆ జన�� బయటప�య�M�  U�b సరc శ6�} 

ఒ��p�.స�వసxV���� లüంPన జ3� ఆఖ� జన�. అb4.  

U�yx6ల4 Mరంతర	 ఎడ$యక ఆ Mసàంకల ���� ��రం\ bం� 

U�b� ఎకతc���M సంyXంÂe అX అస} U�yx6ల4 ø�ంచడం 

అం�. స�వసxV�b ల%ంచడ· ఆఖ� జన� ఉత�మ జన�. Mరంతsయం\ 

U�b� సహచర�ం 9re. *న�కం\ ��రప�వర6 ఆయన �M)ద�ం� 

�¢రకం\ �d ��ంÂe. 34 $$ � ఆ>ం� ఇర� §�} bJ)4. 

ఇంక jదర4 ఈ ��pM� స�పd స�ఐన'వం± ��JM) ��c�M) 

సంపXంÂ4 అ3 ప'" µమ� J6 &���ంX అM Mర¥యం వ9~�� 

sపగ� ఆ>మం � bJ)4. s పగ} �>0ంచ�x. ఒక� పM ఏ#J 

స¬ ఈ జన� �3 త�ంÂe. స�వ సxV�b ఎx�\3 bJ)� క� iద¶} 

jy � క� iద¶} jË న Lక�ం,�స� Lక�ం సxV�b Lక�ం అసత�ం �x. 

�బ±" �పం ఎక�bంde J �ధన �3 �పం bంde �బ±" 34 M4) 

ఒక� ^�క ^�pనయ� ఈ జ3�  ఆఖ� జన� �Le. ఎంxకM iద¶ల L��M) 

సత�మM M©Ëం�ట, J6 M4) ఆ>-ం9 సమరÞత ఇbc. J6 M4) కరణ 

JXÞ\ þ`	 	��  తప   °ం��0 అ�గ6ంd ఉండగe� శ��M ఇbc.5 

�వనం � ఎM) సమస�}ండ5 �క ఏ¨J జ�గ5�క  þ`	 	�� ఈ °ం� 

తప  M4) �¬ ఏ0 ^ర6ంd bం� శ��Mbc అM ç�ÞంÂe సxV�b4. అl 

^�నL� క� ఆ>-ంచడమం� �బ±" అl ఆ>-ంÂలం� 5b కe� 

��ంÂe క�. ��తం అ3క �ధ	�న మ}�} �రగ5 �క సxV�b M4) 
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ఎl �Ë . 4bc �ం5»4ంP బయటపడpq 56 సమరÞత వ]�ంÇ అl 

ఆయన న�Ë���. 34 సsస� �ట"ప�� mn�Ìr4 కందsÞల �స�కం తప  

9�� ఇం�0 �b. �� ఖ�~} mళ�dM� *�� bJ)- బ]à} 

&రక�x l¢} ప'"6M mÎ�4 Æర అక��� mÎ�క �c0 

��.bangloreMంUÚ� mn�Ìr� ¹జJM� డá�} �b ఒక ~ట] 

� mÎ�4 ఒ�యన ËeP రం� �§~ం� అM అJ)� ¹జనం 9�4 J కం� 

ఆయన 	ంx 9- క�6�M mn�Ìr�. 34 -ంటA దగVర6 mn» 

డá�} క�"e క� అJ)4 అక�¬»x అయన క�"�� అJ)�. ఆయ®వ� అM 

అ�\4 ఏþ J6 Ïeయx అJ)�. ��M� Mలయం �' దగV�� m`�ట� � 

అ�\4 M4) h�¶మM అ5) వX�� Æu#న తహ� Y`� అ5 ఇ5 

.}~6ం�మM 5 దగVర6 వÂ~4. J6 *రVం hËం�. J6 ఆకe 

అb¸ంX అన)ం i±"ం�. i±"J~d�� ?ఎవ� i±"ంÂ� స¬cశc�� అ� 

సత�ం .సరcò bJ)�. t��� bJ)� న·��ం± అ� సత�ం. 4bc 

న0�Jనమ�క Ì-J verify 9]63 Ïe�.ట} 56 bంde.56 ఆ 

ప'"దల ఏX.? ఝ*-ంP Mలబడగe� శ�� ఏX? ఎ� � h�J �లతనం 

సం�7} J6 9త�x J వల» �x అM కల»mల» పడటం తప  56 అ� 

9త�x.అన)ం i±"ం9�b ఇ� �0 9యమం�b. Next ఏం±? �స��� 

కనపd�- అంతsM� చX�� ఓ పX �స��}. �యం�ం �పల చX��4. 

ఇం�0 9యమం�b అM అ�\?వP~న పM అ-Ì-ంX 

mn�Ì.క'"బట"ల� *న�కం\ అ5) త�uం9� 1±� 1� y�� 
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సxV�b4 ఆ>-ంÂ4. అ5 ఇ5 .}~^LలM . ఇంక సం�7} 

ఎంx6ం�-. þ`ం ఇ��L ఇవcL అX తప  M4) ఏ� అడగ4. ఎంత 

Æu#న uvwస తహ bంde. ఎంత Æu#న ప���� bం� mÎ�b అక���.అM) 

ఏs '» శ�� �� J6 అ5) bJ)-. ఉÇ�గం,´ర� సం�రం ,డá�} అ5) 

bJ)- Æర� r� అం� ఎl m��J)	 అ5) ఏs ' 9]6M m��J)	 

ఏ0 0OeంX 56 ��ప� ల�� 0OeంX. sLeàన þgస�� �sగ�´వన 

వP~ం�?సం�రం 4ం� �	�� Æu#న �ం` వP~ం� s�x క� అM) 

Üకs�} ఏs '9]6M m �̀ ఏ0 �Nజనం? U�b� y' కe� ��ø� 

ఆయన �వన ��JM) ఆయన �వనం � ఉన)'వం± �s\�M) 

�ధJమయ ��¸ల4 vwJM) ఆయన.క� మం�ం �XÞM సమరÞత4 అంX 

��~^వdM� ఎవz. �య�)��§ L� సxV�b yxకల4 ø�ంPన'». 

అlం± �వనం క� ఉత�మ#నX .U�b దగVర6 క'" బట"ల� mÎ�4. 34 

�� కల� ��ంచdM� వÂ~4 అJ)4 ఎJ)�»ం�వM �M ఎంxµÂ~వM 

�M ఏ0 ఆడగల స¬ bం� అJ)�. L�� y� bJ) L� �న)� �J)4. 

14,20 గంట} yఠం jã�3 ఉం�L�M. ఈ ��- ఆ ��- ఈ ßధ ఆ ßధ 

అM �6ంd ఇక�డ  అక�డ  jy 	 అM �x.  ఈ �స�ం ఆ �స�ం అM �x 

"x¶న) êద} i�. s వర6 అl MsÏటం\ అl jã�3 bJ)4. 

అl 4bc ఆ>-ంÂe. U�b అంత సమ�¶� అ- bంde °ంé 

bంde. ఏ ఒక�± �కÌ-J కష"· ఇX U�bM ఆ>-ంచడమం�.ఒ^� 

§� Ms7రం\  24గంట} jÃ L�M. శ�� ఎక��4ంP వ9~X. jÃ L�M 
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34 $\3 ఉం�L�M పక�న bన) ఆయన6 5రసం వ9~X ఆయన �వ�M 

��� � bం�L�. jÃ  శ�� ఎవ�Â~� U�b. అl 4bc ఎ� å. ����q 

5 �వన èe మరల ఒ^�§� êద} i�. ఎక��� mÎ�þ ఎంతమంX ఇళ�6 

mÎ�þ ÏÐx. ఆ భగవ�చ~ ఎl జ�O. అl భగవం¸M �ద 

ఆ�రప�న'వం± ãర¥#న �వJM) గడye. అl ��ంPనట»-. అX క� 

ãర¥#న ��cసం  vwనం. ãర¥#న నడక. అX సxV�b4 ఆ>-ంచడమం� 

*న�కం\ mంబ�ంచడం అం� వP~న పM అ-"-ంX అ3 వర6 

కదలl. sLeàన ప�úమం జ�OÌ-ంX ఇంక mల»వ�~ 

అJ)�.ఉÇ�\M� Ýలb �d iట"l . ఎంx6 i�"e ��O వ��  �Ç 

Ïeయన� � þ`ం J ల`aం అ-న� � ఉÇ�గం �క��x. ఏ �ధ#న �క� 

�x. �5) �క�9యM L� þgM� సమ�Þ�. జ}á వP~J 5రసం వP~J 

.జcరం వP~J ఇవ5) �క��� అస} �b. ®ల§�}y' అl bJ) ఏ� 

s�x. మన]à �దన) ���� bన)� � సంకల  ���� bం� 9� 

9యML�\ 9-ంÂ� *�»� *�»డM L�\ �M �నM L�\ 

9-ంÂ�. సహజం\ bం� Ìవడ· అl U�bM పక�న i'"6M 

ఇlం± �వన èeM ఎ� å. ఇl 9�q ఆ� � 5 �వన èe ఎl 

*�Ì-ంX .ఇX ఆ>-ంచడం అం� ఇX చ¸�cధ JÙషలం� ఇX �ధన 

చ¸ష"య సంపద4 �ðంచడమం�.వ�స\ ఇM) గంట} jË  వÂ~క 

�>0ంP. ఇప ±�� 4bc j� Ø వÂ~b actual ga  34 

jË ం�^వ�M� వÂ~4. ఉదయం 6 A.M to 11P.M. వర6 34 jã� 
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ఉం�L�M మ� J6 ఎ� � jy e ఆయన sపదµం� 4ంP ఉదయం 

ఆ� మద�� jy e.  �ø� 33 jy� మl». U��þ 34 ఒక��� Ë}��4 

4bc పల�e 4bc �ø� J6 �PంX jy�4 అJ)�.ఇంక 330 M/ 

Ìp4. ఇంక సం�7�	J)-. ఎంxకM 56 J6 aదం �x ఎ� å. 

5b స�వ సxV�bM ఆ>ఇంÂq ఏ#ంX U�b6 ¦¤��� aదం �x. 

U�b� ËలLల3 తలం� క}గ\3 ¦¤��� Ïe�Ì¸ంX. ఆ సంకల  

����3 Ïe�Ì-న� � ఇంక Mసàంకల  ���� ఇద¶� కe�Ìp�. 

ఇ� � U�b .క� సహజ M�cకల  స*ð ���M Ï}]^వడం ]లభ· 

క�! సంకల  ���� ఎ� å. U�b� ఐక�త ���M "ం�q 

అ� �వ�J)� ఇద¶� �� క� అ� Mజ#న ఆp�4భవం. �7�4భవం. 

అ; ¯cతం అం� U��క�ం అం� ��శcరఐక�ం అం� ఇవM) ఒక� U� ¦¤�ల 

మధ� U� “yx� øవ�pం.” అ3 ఒక� �M 9త3 �XÞంPంX. �M.క� 

�}వ ఇంత bంX ఆ �}వ4 ఇl ÄÅంPన� � *�· 4bc అl 

ఆ>-ంచ గ}Upb �6 అంత �}bన)'" Ïeయద4^ం� �*న�ం\ 

Écక�ంÂర4^ం� అంద� ఏమ46ం�� U�yదø�pం అం� ఆయన 

jప } Ï�~6M ఇం5» i'"µM ãజ 9యడం అ46ం��. సత� �- 

yxక} అM) స0¸ల6 ఇÂ~�. ఒక U� ã�¥మ6 ఇం±ం±� Æ]Ön� ఆ 

U�yx6ల4 ø�ంచమJ)�. ఒక�� అrPతం\ * ఇం±� వÂ~-. 

ఆ §జంp ఉపLసం bం� భజన అX 9øస�� �ం� మ}� ����ంX 

�మరÞaత  వ9~�ంX. �n ఉyసన ఆంత�కం\ 9ø �మరÞaత వ9~�ంX. 
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వP~ం�þ సత��- yxక} êద�ం�þ �n ఉyసన�. ఒ�యన 

§� 6x¶న ఆ� గంటల6 త}�త±" నల	 §�ల y' లeత 

సహÐJ*} చదవమJ)�. J6 Pన)� � అ-"-ంX అM jÃ� ·	 

చxbpవ	 అJ)�. L� ´హ�ం\ చX�L�. 34 ఆంతరంOకం\ 

నల	§�} �ధన జ�� స�� �n �త�`#ంX. ఇX క� U�yxకల 

Mదర{నం ఇX అM అరÞ#ంX. ఇl సమస� �వత దర{JM) ఆ సxV�b 

yx6ల4 ø�ంచడం వలన �ధ�మb¸ంX. తలPనంత*�	న ఏ �వp 

���J  ద�{ంప 9]^గe� సమరÞత U�yxకల4 ø�ంచడం వలన 

వ]�ంX. ఇl �ల�యం 9త ´Xంచన'వం± సత�	 ఏ ¨. bంÇ ఆ 

సత�· స�వ సxV�b. ఆయన� -]క¬�వంత aదం �d �x. అల 

ఎ� å. 4bc స�వ సxV�b4 ఆ>-J~q ��\ bం� అవ�శం 

üన)ం\ bం� అవ�శం �x. నX స	/ం � ప�Jక �� bం� అవ�శం 

bం� ? అl కe�Ìp�. ï�l కe�Ì- సహజం \ M�cకల  ���M 

అ4భ����. అaధ���M అ4భవ���� ఒక��� అaద���M అ4భ�ంPన 

త�Lత ��O మరల సం�రలంపటం�� ��Osవ�M� ఆ�శం� 

�హ�ం9'వం± బÅరంగ గమనం ��O 3ల �ద నడవdM� ఇష"పడx. 

ఎంxకM ఆ 	క� ��� సహజం \ అలL\y-ంX. ��O ఏ µX¶y± 

సమస�^ �షrM^ XOరంమం� వ��d అక�� bం� *�»�p�. Ì. 

ÌM అం��.ఇ� � గ�� పరక కJ) fనం\ h��� తృణం కం� 

fన#న'వంత±దM �క�9య�. అM) .e~jy��. ఇ� � L� గృహ�� 
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సJ�� అp�>r L�� ఆ>మ ధర�ం�x. �హ�Âs Lన��� సJ�� 

L�M ఏ ఆ>మ ధర�ం బంðంచ�x. �వ4�6��. �వ శ¢రం� bన) 	6��. 

సహజం\ Mసàంకల  ���� M�cకల  ���� bJ)�. సహజం\ U�b� 

ఐక�p �XÞM అ4భ�]�J)� ఆ సహజ#న ఆp�4$వం � �7�4భవం � 

	MO Ì-న L�� °ం�X ఏX ?బంధం ఏX ?	�� ఏX ?ఇl �వల vwన 

పద¶�� ఉం�ÌవdM� ఆదరం ఆ U�yx� øవనం. �బ±" 

U�yxకల4 ఆ>-ంచడం అం� అంత �Âరú�లత అంత సమరÞత 

�®̄)J స¬ °ప y'� �ðంచగe� సమరÞత bంX L�� ఎక�డ సమయం 

ప�"�. ఇంత �ల గమనం� ఎక�డ జర\ల3 Mయమం �x. �వల Mయ*M) 

�d అ��0ంP ðక��ంP ¨ï �únక� 56 సహం 9యగల సమరÞత ఒక� 

సxV�b� bంX. ¨ï �únక� 56 ఆ అవ�శం �క "వ�~ \క �M 

�lM) ��ంP 56 స7యం 9యగల సమరÞత ఒక� సxV�b� bంX. అX 

సxV�b సమరÞత అం�. �బ±" అ±" స�వ సxV� �మsÞaM) అ±" U� 

yx6ల4 ø�ంచడం తప  ఇం� ఏ �ధన �x. �బ±" అక� చxb¸న) 

L��M� ఇంత అరÞం bన)దన)*ట. అ4భం �ద అ4ë� i��µY¶ 

�*ణం స ష"త i�� µX¶ సxV�వం� ఇంత బల#న�? 34 అ4ë� 

"ం� j��J)4. J� µM) �ల ల`ల అ4ë¸}J)-. అlం± 

సమరÞవంత#న సxV�b� ల%ంPన� � క� ఇlం± సP~¤�� 

ల%ంPన� � క� అlం± ఆ>యం ల%ంPన� � క� ��తం 

సఫల#న'".. �బ±" ఇదంp ఎl jంXంX U�yx�øవ�తం  ఆయన ఏ 



�ాధన పంచకమ�  Page 208 of 324  

���� bJ)§ ఆ ���� 4bc ఆ>-ంÂe. §� L� ��తం� µM) ల`ల 

��» ��ంÂ	. ఇ�0 జన� అl� ��"	 అl� i�\	 అl� 

సం�రం�  ఇ� సత�మM ��UØ3 bJ)	. అl ��O ��O ఈ దశ6 

వÂ~	. ఈ జన� �J స�వసxV�bM ఆ>-ం9 ´గ�ం ఈ జన� � కeOంX. 

ఇ'వం± శత జJ��öత అవ��M) Ì�'"6ం� ఎవ�J అlం± L�M 

ఎవ�Fంద �క� �re. సత��- ఎ ) ��» jy � ఎ ) ఉపJ��ల� 

jy � సxV�b � ��ంPన� � ఆయన .క� ఔన�p�M) �హ��\ 

ఉన)'వం± సxV�bM Ï}]^�కÌ¸J)	. జగxV�b అ-న 

ìకృ¤¥�M ఆ>-ంPన L�� ఒక� ఉదÞb� ఆ U�తpcM) Ï}]^గe\� 

0Oeన L� Ïe�^�క Ìr�. అl� �� �d సxV�b4 

��y' �*న�ం\ ´���¬ తప  య�రÞ#న  సత� సc©yM) 

ÄÅంచ�క Ì¸J)�. అ� అvwనం అం� అ� అ�ద� అం� అ� మల �sప 

ఆవవరణ శ6�లం� 4bc గ±"\ సxV�bM ప'"6ం� అX త� 6ం'ంX 

L±� ఆ సమరÞత �x. ఎ� å. U�bకం� üన)ం\ bJ)q �రం\ 

bJ)q ఆ>యం �6ంd bJ)q అ� M4) ప'"6ం�-.L±M 

వXeం�^Lలం� ఒక�� *రVం U�yx�>యం.  మల �syల4 

oలOం9 శ�� ఒక� U�yx6ల6 తప  ఈ సృ½" � మ*క�M� �x ఏ 

¨LM� �d అరôత �x. *రVం�d �x. ఎవ� ఏ ��� ©yJ ఏ 

�వత సc©పJ సUణం\J U�yx�>యం �క మల �sప 

ఆవరణల4 oలOం�µM బయటపడ�b. �బ±" �´వ�ల#న'వం± 
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U�yxకøవ�pం.  ఈ సృ½"� �లమ3ట'వం± బÐయ#న'వం± శ�� 

4ం� M4) రÛంచగe� ఒ� ఒక� ఉyయం U�yx�øవ�pం  సమస� çÝ 

^±�4 �Lత�\ .��üంü]�న) సరcL�పక#న పర*త� సc©ప	4 

Mరంతర	 Mð��సన	 9యడ	 U�yxకల4 ø�ంచడ	వలన 

�ధ�ప�¸ంX. సscర ణ ´వన� U�b4 ø�ంPనట»-. 

సరcL�పక#న'వం± పర*త�4 ద�{ంచగe�ట'వం± సమరÞత వ]�ంX. 

�¬�M�1 �x.ఆ సమరÞత ఆ దర{న శ�� sLలం� Mరంతరం 

U�yxకల4 ø�ంÂe. aదం�M ���� ��రప�టంతవర6 9re. 

ఇంx� అంత �´వ	 bంX. 

                                                                                                       15.ఎల»� é 

*ర6ంd ఉం� “ఓం ‘”�ర	4 ��న	 jr�e.  

ఓం ఇ.��`రం �హ�  ఎల»� � అం� �డవస�ల�4 ఒక� °ప y' �d 

��వ6ంd �హ�	4 ఉy�ంÂe. ��ంతం $\ ��రపde మన]à� 

ఉyస�¨వం �హ�· ఉy�ం9L� �హ�·. 34 ఉyస6�M అన)� � 

�b�J)� ��\ ఉyస�¨వ#న'వం± �హ		 ఉyస6åన �b� 

ఏ�సc§yస6�\ ఉy�ంÂ�. ఉన) ఈశc�� ఒక�� అత4 �హ�·. 

ఓం�§yసన అం� �*న�#న అంశం �x ఓ0.��`రం �హ� అ3 

�షయం అంద�� Ï}] �M �డవస�ల� ఓం�§yసన 9�న L�� 

Ï}]�ంX �M .క� బలం. *ట వరస6 అం� �x M/ �ల6వ అ3 aదం 
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�6ంd ఈ �డవస�ల .క� ¢తల4 jరపగe� �మరÞaం ఈ ఒక� 

ఉyసన�3 bంX. ఎవz. ఈ ఓం�§yసన 9��§ Y3) Z�ం ఉyసన 

అM �d అం��.ఈ°ం± �Nజం �డవస�ల4 j�Ã]�ంX 

�ల6వ,కల,M/ అ3 ��� bండXక ఈ ��� వ]�ంX� �  అX ¸¢యం 

Jలగవ అవస� ఐన'వం± ¸¬యం Jలగవ అవø�J?  �x �డవస�ల�± 

కe� bన) ఒ���� Ã� ¸¢యం.��ం±� *రM�Ç అX ¸¢యం. 

�డవస�ల�4 L�ËంPbన)X �M *రడం �x.పర*త� సరc L�ప6� 

క� ఆ L�ప� ల`úM) Ï}]^Lలం� ఈ ఓం�§yసన �cs 

�డవస�ల� L�ËంPbన) �హ�మ3 ల`úM) Ïe]^గeO. L�పకధs�M) 

Ï}]^గ}Upb పర*త�4 ద�{ంచగe� అవ�శం "ందగ}Upb. 5 

ప�0తpcM) Ì�'"63 అవ�శం క}U¸ంX.Mరతsయం\ �ధ6�0 

9re �డవస�ల4 9�Ãటంత అaధ ���M "ం�వర6 �డవస�ల 

�´వం �6ంd  °ప y' ఎడం ఇవc6ంd çణం� y' సమం\ 

ఓం�§yసన 9re. ��తమంp ఏ09rలM అడగక�ర�x.ఇX 9- 

Â} .U�yx�øవనం �6ంd చx�cధJÙష} �6ంd 

�ధనచ¸ష"యసంప�� �6ంd >వణ మనన Mð��స} �6ంd 

ఓం�§yసన ఎంత పe�J P}క ప}6} వ� 0OeÌ¸ంX P}క6 

బలవంతం\ sమ sమ అ3 *ట} 3s b  çణం Ì«ట� � �M 

సహజ#న Ïe�� �Þ �Þ అం'ంX. మన	 �d అం.. 
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U�yx�øవన	 �M L� ఎంత ఓం�§yసన 9�J P}కl\ sమ 

sమ అ3 �M� స*నం. ఉపMష¸� Lక�	ల4 >దÞ\ >వణం jr�e  

�దధ�యJM� అరôత �క Ìవ�~ అంద��. �M ఉపMష¸� చదవdM� 

అధ�యనం 9యdM అంద�� అరôత bంX. ��ధ�యJM� అరô¸} 

రకర�}\ ఉండవ�~ vwన సంబంధ#న ���న �rM� Mబంధన} �b. 

అM) బం�ల4 Ì��"�M� మe» Mయ*�ం±.చదవ�~ చదవ�డx అM 

�x.�M ఆ ��సం వø� తప  4bc చX� �Nజం �x. 4bc 

చxb^వ�M� 34 jప �M� .d ఏ0±. 4bc చదవటం ఎంతø� 

చxbpb అM) Ã�} అరగంట � అ-Ì¸ంX అ� చ�~t� అధ�యనం 

9t� §� L� ��తం� ఎl ��ంÂ� సమÄ#న'వం± అవ\హన 

కeOం9ట'"\ అధ�యనం 9rలం� §�µక పథం �d �x �M 

స�-న ��నం ఇ� స�-న ��నం �బ±" ఓం�§yసన ఫeంÂలం� ఆ 

స�వ సxV�b4 ఆ>-ంP Mసàంకల  ���� *�·ఓం�§yసన 56 

�హ�	 అ3���M అంX]�ంX. ఆ Ïe�� ఆ t�ంM అధ�యనం 9re 

పర*త� సc©పం �lÆత#నX.Jశనం �MX. �లచßM� �బ�bన) వM) 

ఎ� � ఒక�� న¦ంPÌవల�ం� అప�0తతcం కeOన ఏ�క సp�M) ఓం అ3 

Jద	� tP]�ంX. Jదం అం� ఏ0±? తంàర ¤p Jద*. తంàర 

శృ�.ïణ Jదం. ïణ �±. ఎ'వం± శబ¶ం వ]�ంÇ అX Jదం ఇంక Jదం 

అ3X �M� iట"�x. ఇం^�M� i�"� అX Jదసcరం. �M� �d Jదం 

వ]�ంX. Jదం అ3X °ం�ం±� bంX  ïúLదం అం�s ïúJదం 
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అం�s? ïúLదం అ3 అం��. Jదం అం� �M� i'"^Le 

JదసcsM� *�· Jదం bంX. ఇంక �M� అన�x. Jదం అం� 

JదసcsM� i'"^Le అంx� ã�c6లంద© ఏ �Xక కర��న Jదసcరం 

ఎంx6 iడp� ఆ Jద· భగవం¸�. ఆ J�M) �ం'ం� ఓం�§yసన 

���M MలM�"e. గ±"·ళం గ±"·ళం అం��. అం� �}M గ±"\ 

L-ంచడం �x. yÝÄహణం 9�న� � L�ద¶��పల ఆ ఓం�§yసన 

�హ� గ�యల� 9�న'వం± సమరÞత వలన 5�పల ఆ దశ�ధJ�లM) 

�నపడp-.ఇద¶� NU� అ-నట"-. ఇద¶� తల �ద �లక� Mల»ం 

i±"న� � ఆ 	áర� బlM� ఆ �లం అ4ÄÅంPన సమయం� 

ఇద¶��పల ఆ t� శ¢రం� దశ�ధJ�} þUp-. అX అస} 

��cద�లం� ఏs '9�ంX. అM) కర��ండ} ��cద�లం�3 

êదల-J-. �బ±" ఆ �లం� అంద© ఎవ� ? NU} ఆత�vw4ల 

�´వం 9త అl �లక� Mల»ం iట"\3 ఏ#ంX  ఈయన శ�� ఆ�డ6 ఆ�డ శ�� 

ఈయన6 సం�0ంP ఇద¶�� దశ�ధJ�} þUp-.t� శ¢రం� 

దశ�ధJ�}J)-. Pట" Pవర6 ·ఘJదం ఆఖ�¨న'వం± ·ఘJదం 

ఓం�రం� ల-ంPÌ-న� � ఇద¶�� �d దృ½" సహâరం � 

MePÌ-ంX. అ� �*�· మంగళt�ం కట"dM� క±"ం�^వdM� 

అరôత ల%ంPంX. అం. �M �హ��� మంò} j� 6Ìవడం గ±" ·ళం 

L-ంచడం �x. ఆ Nగ���� పర*త� దర{నం లüంPన'వం± ���� 

L�ద¶© ఆ� � yరc� పర·శc�} అr�� అయన మంగళక�� ఈ�డ 
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సరcమంగళ -ద¶� ఆ ���� 9�Ìr�.ఇద¶� �d yÝÄహనణ 

సమయం� ఆ 	áర� బలం 9త అlం± Nగ ��తం ��ం9ట'వం± 

�వనం మనX. �M ఇLళ ఎక�� ^9~�	 ¹గ��త lలసత �P� 

మ�OÌ- ఈ �వన· సత�మ46M అl bండడం 9త అ� ఏక�b 

i�¸J)	 Nగ	 vwన	 �వనèe� సహజం\ కe�న'వం± 

´రత�శ� సం��యం .క� ఔన)త� ��తం మనX �బ±" ఆ 

ఓం�§yసనం వలన 56 �డవస�ల .క� హx¶} j�OÌ- 5� 

�హ�	 అ3ట'వం±  ��� ��రప�Ì¸ంX. అl9re ఆ JÇyసన4. 

ఓం అ3X �వలం Jమ	 �x. అ,ఉ,మ, అం'J)b అ�0 Jమ	 �x 

 

     (¾ల �A 89) 

 

 

��మ �వతల6 �Æక �శం జంd ��M� �Æక అ�»� �వp ��� అక�డ 

ఉన) �Ä7M� �Æక s	లL� ఇక�డ �� ఆ �Äహం ఆయన6 �Æక �M 

�Äహ	 ఆయన �x. మన Ïec �Äహం �b� అం'J)	. 

అస}s	�M వX�� ఆయన ల`ú} ఆయన  �వన ధs�చరణ పక�6i±" 

�Ä7M� ãజ} j]�J)	. అస} ఎంx6 9యమJ)�. ఆయన ఎ�» 
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��J~§ అ�» ��ంచ మM ఆ ధs�చరణ ఆ ఉyసJ బలం 56 sLలM ఆ ̈ ï 

బలం sLలM మం�బలం sLలM అM) సమరÞత} దృ½"� i'"µM ఈ 

ఆsధJ ��JM) ��శ i�"�. సsస� �ద� 3�~^వr�  అం�  [డ �� 

�Í} µ±" ఎl 9��§ అl j��	. ఓం�ర ఉyసన ఎl jr�� 

jy �. ఆ పర*త�6 �Æక ఓం�ర	. ఓం�ర	 �b� �x. 

అవ�య#న'వం± పర*త� ఏ¨. ఉం& ఆ పర*త�� ఈ ఓం�రం �Æక. 

అంద© ఓం�s3) ¨వం అం'J)�. ఓం�రం ¨వం �హ�ం �x. 

అ`ర#న'వం± �హ�	న6 ఈ ఓం�ర	 �Æక.  

 

JదÞ dతన� సc©yM) ఓం�ర	 tP]�ంX �Æ�త�క#న'వం± 

ప'"µM అస�న �MM Ï}]µLe. ఏ4U #మ�4 ప'"µM ఏ4UM 

U�ంP Ï}]µM Mజ#న ఏ4U4 ప'"^Le. êద� 4bc ఏ4U4 

ప'"µM �c�నం 9]^Lలం� 6దరx. ఏ4U �Æక ప'"µM ఆ�]�న)�» 

Mజ#న ఏ4U వP~న� � �d అl �c�న ప��µM 4bc ఆ�ంÂe. 

అl� ఈ ఓం�ర ఉyసన ఏ ఉyసన అ-J �d ద,´,� (ద�{ం�ట, 

´�ం�ట, �Â�ం�ట). మన] áXÞ ��- � �Â�ం�ట dతన� ��- � 

´����. ��రణం\ అంద© ´�ంచటం అం� ఏమ4µం��. áXÞ � 

ఊÅంచటం అ4µం�� అంద©. �M ´�ం�ట అం� \ఢ MÂవస�÷ 

అ5) b�OÌ-న� � ఏ dతన�#. 0OeÌ- ఉం& ఆ dతన� ���� 
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56 కeOన'వం± సంకల ం ఏ¨. ఉం& అ� ´వన అం�. \ఢ MÂవస�� 

ఏY �x మన] áXÞ �x çణం సం�రం �x. ఏX �క ఏ0 ఉంX? dతన�ం 

ఉంX . ఎవ�J)� ? 34J)4. dతన�· 3నన) ��� � సంకల ం ఏ¨. ఉం& 

ఆ సంకల ం Ã� ´వం. ఆ ఔన)త� ��� Ïeయక ఇ� � మన	 ఏ0 

j]�J)	. �M)  áXÞ ����, మన] ���� Æ]6 వP~ ఆ ఊÅంచ�3) 

´�ంచటం అం'J)ం. ఇX �Â�ంచటం. మన] áXÞ ఉJ)- L± శ�� 

·ర6 పM 9��-. అ� సరc L�పకం �b. ప�0తం. ప�0త#న L± � 

ఏ0 9యవ�~ �Â�ంచవ�~. అం. �M ´�ంచటం ï} �x. ద�{ంచటం 

అస} ï} �x. ఉy�ం9 L�� �� శ6�} ఉంde. ఒక± 

�Â�ంచగe� శ��, °ం� ´�ంచ గe� శ��,�� ద�{ంచగe� శ�� ఉంde. 

vw¸ం, /¤"ం, ��]"ం. vw¸ం /¤"ం M °ం� 	క�} j��. vw¸ం 

Ï}]µ4ట, �Â�ంచట, ´�ంచటం �d vw¸ం �M�. త�Lత /ష"ం 

�బ±" ´�ంచటం అం� ఏ0±, మ áx¶ల మ9ప�0pM) ఊÅంచటం 

�M 56 Ïe�న'వం± చX�న�M) బ±" �న)�M) బ±" ఊÅంచటం �M 

�x. ´�ంచటం �x. సమస� �పంచం MÂవస�� 	MO Ì-న� � 

సం�రం 5 శ¢రం మస] çäణం ఎల» �క	} 	MO "-న�. 4bc 

ఒక��� dతన�ం � 	MOÌ- Âతనయ ©పం� ఉJ)b. \ఢ MÂవస�� 

�Û \ bన) 5b. ఆ �Ûతc���� 5� కeOన సంకల ం ఏ¨. ఉం& �M Ã� 

´వం. గమMంÂలం� మ  áxÞల4 వx}^వ�M� �యత)ం 9re. 

�}6వ� మ  áxÞల4 వXeం� µం8 Ï}]�ంX. �}6వ� 
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మ9áxÞల÷ కe� "-నL�� M³ సత�ం M³ ఆనందం. అX�క ". 

ఉండ��. ఎవå.  �}6వ� మ  áxÞల4 అðగ0ంP ఉం�� M/� 

పM �x.  �యత)ం ఎ� � jre. �}6వ� 9re, M/4 �ధనం\ 

*�~^Le. జపం 9t� ��నం 9t� స*ð ���� ఉం� M/�� mÎ�e. 

·}6వM కలM M/M �ధన\ *�~^. êట"êదట �ధన\ 

*�~µన)L�� já¸J)� ఇదంp. 	ంx tòల� ఇదంp 

jÃ �� �బ±" ఎవå. జప �ధన ��న �ధన స*ð Mష � MÂ ��� � కeO 

ఉJ)� । ఏ#ంX, MÂ స*ð ���  అ-Ì-ంX. �}6వ� 9�ందంp 

5 �దÛå. ఏ¨J *�»�J అM) 5 Z �ò�. 34 �� p\4, �e~ర 

�J)4 అM �x. అదంp శ¢ssధన. ఈ శ¢ర çäణ మన]ల� ఏX 9�J 

5 ఆsధ3 అ- bంX JయJ అ4 ���� 4bc �}6వ� Mలబ� 

ఉన)� � మన]à� áXÞ� అవ�శం �x అ� �#Ìrb ? మ áxÞల6 

అÆతం\ ఉJ)b, Uúల6 9త6 అÆతం\ ఉన)b. కర� కర� Fయ ��� 

అÆతం\ ఉన)b.   ఎ� å. ï±� అÆతం\ ఉన)q అ� � M/ �d స*ð 

��� \  *�¸ంX. స*ð M¤"å అX �d �ధJసమ-\ 

*�"-ంX. L�� సంకల ం అం� ఏ05 ´వన అం� ఏ05 

అరÞమ-Ì-ంX ఆ ´వ· ఒక దృశ� ©yM) సxV�b కృప వల» 

�ðంచవ�~. దర{నం అం� ఏ0± అం� ఈ ´వ ���� ఉJ�4. 54 dతన�ం 

అ3 ���� ఉం� dతన�ం� మ  áxÞల.క� �´వం �6ంd ఏ 
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ఆ�చన} ఏ vwప�} ఏ Mర¥యం �6ంd ఈ ��ం± �´వం �6ంd 

rరక ఉం��.  

ఆ ఊరక ఉన) ���� dతన�ం ఆ�Pంచటం êద}i�¸ంX. �M Ã¬ 

సంకల ం. అY ��-� ఉం'ంX. సృ½"� సంబంðంP ఉం'ంX వ�½" 

"r�.  

 

dతన�ం సమ½" � సంబంðంP ఉం'ంX. ఇ±" ��� � ఒ^�± 56  hËంచటం 

êద}i�¸ంX. చxb6ం'J)వం. , ఈ చxb6ం'న)వ5) �M* 

l\ దృశ�ం l\ వ]�ంX. అl �త�` vwJM) "ంxp�. ఇ� �న)X 

ప§`ం. ఊÅ]�J)� చxb¸J)� áXÞ� Ï}]^వ�M� 

�య�)]�J)�. �M vwనం ఉన)L�� ఈ [ల � పM �x. అ4^\3 అl 

కళ� 	ంx� వ9~]�ంX �M �వరమంp అ� ßð]�ంX. ఆ ßధ ã°¯�Ì\3 

అX అదృస�#Ì¸ంX. ఇX dతన� ���� జ��X. �3)మJ)� దర{నం. ఆ 

సxV�b కృప పM9�నంతవర6 దర{నం� Mలబ� bం'ంX. ఆ దర{న· 56 

ßð]�ంX. ఆ ßధ ãర�వ\3, 5� ప�úమం వ9~య\3 ఆ ��కం s\3 

దర{నం త� 6ం'ంX. దర{నం వP~న� � సxV���� కనపదp�. దర{నం 

mn�Ì-J �డ సxV����  కనప� Mర¥-ంP mn�Ìp� ఇX 

��ర#Ì-ంX JయJ అM mn�Ìp�. ఎక��� ��ర#"- bJ)§ 

అక�డ ��ర#"-న ���� ఉం� ��ంచటం êద} iడp�. అX దర{న 
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�´వం. ´వ�´వం  ఉం� U�bM ఆ>-ంచ�M� ఉపNగప� ´వన 

అX ఎ� é ఉం'ంX. \ఢMÂవస�� �Û\ ఉన) dతన� ���� ఏర �న 

సంకల · ఆ ´వం. ఆ ´వ ����  సxV�bM ఆ>-ంÂe సxV�b కృy 

�Kషం 9త దర{నం క}U¸ంX. �Â�ంÂe అం� మ  áxÞల ���� 9øX 

�Âరణ ద,´,� అ-Jక ��¦ంÂe ఆ ��� �� ఆ ����� ��శi±" 

Ïeøట'" 9� ��రప�P L� mn»Ìp�. అ� �క �Âరణ6 వ9~X ఏY�x. 

అక�డ ఏ0 h�� ఏ0 అ4భ�ంÂ� ఏ Mర¥యvwనం కeO ఉJ)� అ� 

అమ} 9���. �Âరణ� L�� ఏ� పM �x. శత జJ��öత �Âరణ కం� 

ఒక� దర{నం ºష"#నX. వంద సంవతàర	ల జన�ల y' �Âరణ 9t�3 

ఉం��. పX �ల సంవతàర	లy' �Âరణ 9�J�d ఒక� దర{నం� 

�± �x.  ఒక� దర{నం bంX వంద జన�} �x �- జన�ల సమస��J 

ప�ష��]�ంX. అ3క జJ��öత#న సంPpM) ©M~�rలం� దర{నం వలన3 

�ధ��¸ంX. �Âరణ వలన �ధ�ం �x. బలfనం ఇం0rల ప�ð. అX 

dతన� ప�ð �X �x. �బ±" ఆ �KâM) Ï}]^Le ఔన)p�M) 

Ï}]^Le �M) ఆ>-ంÂe. �బ±" ఓం�§yసన 9ø L�� ఏ శ�� 

క}U¸ంX ఇ� �. ´వJ శ�� దర{న శ�� క}U¸ంX. అంx9త 

�ధ6లంద© ఓం�ర ��న	 �}6వ కల MÂవస�ల÷ ఓం�ర ��నం 

9re. సమస� �bల4 ఓం�s�రం\ వ]�bల4 �షrల4 

ప�రÞ	ల4 ఓం�రం\ hde. ï±3 ����\ ఇX $UంX ఇX$UంX 

అM జం¸bల\ �వ��ంచÈడx. �షయ LసJ çరబÞం 9త జం¸వ-ంX. 
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4bc �d �షయ Lసన� ��ంÂవ4^ మనవ జన� ఆ జం¸b వ� 

ఉంటX. L± 4ంP బయటప� ఈ ���M �ðంÂe. Mరంతరం ఓం�§yసన 

9re. ఓం�§yసన 9య\3 మన] ఏ#Ì-ంX, JదÞ#Ì-ంX. 

మన] JదÞ#Ì-ంX అం� మన]6 ఏ ల`ణ	ందస} �sపÇష	ంX. 

మల �sప ఆవరణ Çâల� ఉంX. అX �స� JXÞ అ-ంX. మన] వ]�bల 

4ంP �షrల4ంP ��Ì- తన �c´�క #న'వం± dతన� ���� 

కe�Ì- �ంత���� ఉం'ంX. dతన� ���4ంP hడటం êద} 

i±"ంX. ఆ dతన� ���� ఉం� Mశ~ల#న Xవ� ���M 9రగ}U¸ంX. 

*�}\ ��నం 9øL� మ9ప�ð �దJలM)±M �d ఉత�మ#న 

�ధన}\ మల�^Le. dతన�	 � లయం 9re. ఇ±" dతన� ��� � 

M�ల#న ��నం 9re. *�  �న'వం± ���M అంx^Le సరc L�పక  

��� సc��శక ��� అంx^Le. అంx 9త శంక�లL� ఆ����క 

�ధ6లంద�5 ��న ��� "ం�మJ)�.  

 

దర{న��� కe� వర6 ��నం 9యమJ)�. కల దర{నం అం� ఏ0± ? M/ కల 

�}6వ j�OÌ«ట'" ¨ï ��� కe�వర6 ఓం�ర ��నం 9re.  

 

                                                                                                          Ë $$ 
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Folder 90 

 

ఒక పM mన�ల ఏ ప�úమం జ�U¸ంX అ3X L�� Ï}]�ంX $7�M� 

hø� Çషం\3 కMË]�ంX. ì కృ¤¥� 9�న ప4ల5) వ�వ7�కం\ hø� 

Çâ}\ పర*త� దృ½"� hø� Xవ�#న�\ కMË��- వ�వ7�కం\ 

hø� అ5) అధర�� �బ±" ఆయన ఏమJ)� 56 J6 �పత�ం 6దరదr� 

ఆయనX పర*త� ��� 4bc ఈ Pవర �వ���. �వ´వం� bన) ధs�} J6 

�క� క�. ఎl J సమరÞత ఎంత 5 సమరÞత ఎంత? �బ±" ధs�M) బ±" �క� 

�re. అం. �M అ�ö4�� శ6M� �క� క�. ఎl? 6దరx ..శ6M� క�� 

ప'"^వడం sx అ�ö4� yJపp��M) సంyXంPన L�. ఎంత .d 

bంX. శ6M -రవ �J�M� �J�ధ�æ�\ పM9]�J)�. అ�ö4� అంత 

మహబల�e అ�రరxå bం� �d �J�ధ�æ�\ పM9య�x �¬ L�M 

i±" p4 ÚదÞం 9�� -రవøన� Jయ6ల4 ��Jయ6ల4 అంద�M 

ఒక� త�Lత ఒక�M �J�ధ�æ�\ i�"�. çర�ం సమరÞత �xక� �బ±" 

ధs�M) �క�i�"లం� సమరÞతM బ±" �క�i�"e.అంద© �c0 L�� J6 

�d �క�iడp� ఆయ®క�డ అనంత ��cM� bన)ంత Öy�1 

bంX.మనకంత శ�� �x. ఆయన అl bJ)� 5b ఇl bJ)b అం� 

ఆయన6 అంత సమరÞత bంX మన� ��� �x. ఆ ��� �న� � ఆ సమరÞత 
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�d bండx. �బ±" ధs�M) ఆ �ధం\ �క� కట"వÂ~ కట"�డx అl� J6 

�6 �క�క�"ర4^ం� ఎl స�Ì¸ంX. ��రణం\ వ�వ7రం� అl 

Ìe~ h���.sజ tయ rగం� ¦Jy}� పర*త�4 వ�వ7ర 

దృ½"� �డp�  L��ê�~ �నడం ప�^వడం తప  L�� కృష¥ పర*త� 

v�� [�� lగ కనపd��. అl� పర*త� ���� 9రడం ^సమM 

�7�4భవం Mర¥యం � bJ) L�� �*న� *నb�� �క� క�. ఎl 

6x�¸ంX. ఎంత�ల#J ��cసం �కÌ. 6దరx. ఏ¨J ఒక 

అలL'4 *Jలం� �లం� ఒకసమయం వ9~టప ±� ఈశcs4Äహం 

వ9~]�ంX ఆ సమrM� 56 ఆ *న�క బలం °ప y' �లం� వ]�ంX. ఆ 

*న�కబలం వ9~�న� � ఆ సమయ	� U�b స7యం 9��� 

U�వం� ఏ0టం� గమMt�bం��. ఎ� � ;బ�µ�. 4bc 

*�Ìpq ఆ� � ;బ� µడp�. అX 4bc ÄÅంÂe ఇంత �లం 4ంP 

34 �యత)ం 9�4 క� *ర�కÌr4 ఇ� �l *రగ e\4. “ఓ” 

మ74´b�నL� ఎవ§ స7యం 9��. ఈశcs4Äహం వP~ంX. �లం 

అ4ÄÅంPంX. ఈ �� కeø� 56 ప�úమం వP~ంX �బ±" ధన�L�}  

కృతజwత} మl» j�Ì6ంd h]^Le. ఆకరjణల� పడ6ంd 

h]^Le. $U9యడం ఎంత ]లభþ j�Ìవడం అం. ]లభం 

�*ణగత�ల#న'వం± *�  ��తం � ఎ� é జ�UØ3 bం'ంX. 

�ధన వల» �గం i�U¸ంX ల`aం �� వ�వ�\ అ�U} �ø అవ�శం 

వ]�ంX. అస} �ధ6} అవడ· కష"ం అ-J త�Lత Âl ]లభం �బ±" 
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��ఒక� మM½ �ధ6å �ధJచ¸ష"య సంప�� కeO bంde చ¸�cధ 

]Ùష} >వణ మనన Mð ��సన} 9re. ఏ ��-� bన) L��J ఇX 

తప x dతన�ం అ3 వ]�b 56 ఆత� �gర vwనం � Ïeయనంతవర6 

0Oeనవ5) Ïe�- అ4^వడం వ±" �ం�. అంx9త శంక�లL� 

ఆ����క �ధ6ల4 ��Xన	 Jశన	న	�M Mత� సత�#న 

ఓం�ర	4 ��న	 jయ�మM ఉదè±]�J)�.  

Mత�� అం� �ల6వ,కల,M/ అ3 �ధ	 �6ంd ఓం�ర	4 ��న	 

9re. సత�	 అం� Jశన	 �MX. ఓం�రం అ3 ���� ��రతcం కeO 

ల-ంP Ì-న���� Mలబ� bంde సమస� సృ½"M ఓం�రం\ hde 

సమస� సృ½"� bన) �M) U��ంచండం sLe. సమస� శ Þ́ల m4కbన) 

Mశ{$ÞM) గమMంP U��ంచడం sLe. Mశ{బ¶ం � Jదం bంX. ఘంట 

µ�"ట� � ఎవzJ �MM �ం��.ఒక��¬ టంUమM µ�"e ఆ� � éం 

అ3 Jదం వ]�ంX మన దృ½" ఆ Jదం �ద i�"e 4bc వÂ~వM గంట µ±" 

భగవం¸�� ఏ0 jప నక�ర�x 4bc వÂ~వM �దM భగవం¸�� 	ం� 

Ï}] ఘంట ఎంx6 µ�"e మ� ఆ Jద· భగవం¸డM Ï}]^వడం 

^స	 ఆ Jద· భగవం¸� Jదం �6ంd సృ½" �x. ఆ�శం శబ¶ *�ం 

క� శబ¶*�ం అం� Jదం �బ±" ఆ Jద· సమస� సృ½"� అవ�స0P~ంX ఆ 

Jదం �కÌÏ సృ½" �x.�బ±" ఆ JÇyసన 9re. JÇyసన అం� 

yట} yడటం �x భగవం¸� �ద ´q³కం కeOన� � "ంOÌ-న 

��� వP~న� � 5 $LM) వ�క�ం 9ø� అX yట అ-ంX. మన·09]�J)ం 
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ఆ ´వం �x ఆ "ంU �x ఆ ఈశc���ద ��cసం �x ఈశc��యంx 

లయ#Ì¸J)మ3ట'వం± ఏకతcం "ం�ట'వం± ఆనంద��� �x.. 

అ�0 �6ంd p�గs�, 	¸��c0 ydరM $q�cగం �6ంd y�. 

ఏమb¸ంX. sగం pళం ఆ§హణ అవ§హణ అం7 $q�cగం �6ంd 

y�. ఏ�¸ంX. �M వలన �Nజనం ఏ0 �x. ఎంద§మ74´b�న 

U�b� L� U�b4 ËeÂ�. Ëeø� ఏ#ంX అ3క#న పం�¸లంద© 

ఒకదగV�� 9s�.అంతమంXM h�న� � L�� సం´½ంచమJ)� 

సం´½ంచడమం� yడమM ఆ� � ఆయన �ర�న} yd�. Pవర� ఏ0 

.l~� ఈ yం�త�ం వలన ఎవz. భగవం¸M దర{నం "ం�§ ష��×ల� 

bన) రహ��M) Ïe]^\e\§ అ; ¯cత �XÞM "ం�§ L� 

మ74´bలM .eÌ-ంX అం� ఏ0 jప �x. jప ద}�6న)X �ర�న  

©పం � jÃ ��. U�b\� దగVర ఆ�రcచనం Æ]6M 

mn�Ìr�.Lళ� పద¶� అX మన0� �0 9]�J)	. అ� 

ఎంద§మహ4´b} అ3 yట4 	ī ఆ� ర�}\ అ'lO ఇ'Í� 

కష"ప� ఆ s\} 3�~6M �Mవలన ఏ0 కల\e అస} హృదయJXÞ  Pత� 

JXÞ కల\e  ఆ JÇyసన Mశ{బ¶�7�M) ప'"µగe� సమరÞత sLe. మన� 

�డవస�}J)- క� ఆ �± అ3 aదం అంp j�OÌ¸ంX. 

U��mn»న� � ఆలrM� mn» ఘంట ����» µడp	 34 వÂ~నM 

అ�»� త}�µడp	 ఎవ�ం±�J mn�న� � వÂ~మM ఇX $హ�	 

క�.  భగవం¸� $హ�* ?,´వ* ?  
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ఉపMషU Lక�	ల4 >దÞ\ >వణ	 jr�e.    

ఉపMషU Lక�	ల .క� �´న అరÞ	ల4 >ద¶\ >వణ	9� అర¶	 

9]^Le. ���క �}వ} కeOన vwన	 ఆ����క సంబంధ#న ఆత�vwనం 

È�క ��త	న6 సంబంXంPన Ø�క �vwన	 అ5) ఉపMష¸�ల� 

"ంxపరచబd�-.  

ఉపMష¸�ల� వ�వ7�క �వనం� ఎl ��ంÂ� bం'ంX 5 ఆంత�క 

�పంచం � ఎl bం�q bం'ంX 5 ఆ����క �ధన� ఎl bం�q 

bం'ంX.�బ±" ఆ �vwన´ంd\sM)  Mజ ��తం� �MNOం�^ 

ఉపMష¸�} చX�నL� వ�వ7ర èe �d �న4స�ం9 bం'ంX. 

ఎవzJ ఎక���J రమ�J)� mళ�డం ఇష"ం �x. ఎంxకM ãరc� 

vwప�ల� (�ం9స�� మన]� ఈ �గం i�O Ì-ంX అ� �న) �గం 

ఇ� � �x.మl» ఆ vwప�} 	ంxµP~న� డl» É i i�U¸ంX. 

vwపకలం� Pత�ం క� అంx� Lసన}ం�- క� ఆ Lసనవ�»క� 

శ¢sM) Ï�~6J)b. మ� ఈ జన�� �d అ� �câM) అ� వ��¬క´LM) 

Mం�6J)వ4^ వ9~ జన�� 4�c©పం� bJ) L�©పం � bJ) 

Ì�»�^కత� x క� L�� ఋú4 బందం 0Oeం�6న)�» క� అ� 

�ంతం\ వ�వహ�ంÂవ4^ ఏ#ంX ఆ ఋణం Æ�Ì-ంX\ � ఆ�డ� 

ఋణం Æ�ÌLe వ9~ జన�� �d �¬ $s�భర�}\ sవడం 5 

9���x\ sవ�~ sకÌవ�~ ఈ ��� 56న)sగ �câ} ఏÇ ఒక 
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సంబంధం � అ4భ�ంచక తప x క� 56 క� ఆ నష"ం 5��త దృâ"a 

hడటం sx M4) h]^ J6 ఈ �� ఎడల sగం �cషం ఏర �ంX 

అ4^ం� శ¢రం వX��పల   �M) సమతcం�� Æ]6sLe క� 

సమతcం�� ÏP~న� � క� అX �ధ�మ«�X �బ±" ఏ ��� 4bc 

వ�వహ�ం9ట� åJ  sగ�câ} అ3 Kషం 0గల6ంd 9]^. ఆ Kషం 

0O�µX¶ �దన 0U}¸ంX.�దన 0Oe. సం��రం 0U}¸ంX 

సం��రం Lసన} 0Oe. �నః �నః జననమరú} తప b. �బ±" 

ఆr�bల� ��ం9ట� � సమతcం� vwనదృక దం� 

��ంÂe.ఆత�సc©పం\ hÂJ �� అX 	ఖ�ం  Âl 	ఖ�ం ఎంxకM 

5 మరణ�లం� 5 �.�. 56 hËం9ట� � ఆత�vwనం� స*�నం 

jప టం sLe ఆ� � sLలం� ఇ� � అ´�సం  9rl వ�¶ 4bc 

ఎవ�� *�»�¸J)ఈ దృ½" �డవ�డx.�బ±" ఉపMష¸��» 

ఏ	ం'ంX 4bc ఎl ��ంÂ� కర��ండ ´గం bం'ంX. ఇం� 

ఆంతరంOక �పంచం 5 t� శ¢రం tg�M�  సంబంðంP �వత} Xవ�తcం 

LటM)±� సంబంXంPన పంచëp} పంచశ6�} పంచ�హ�} అ3క 

X� ల6} Lరంద� �Kâ} �d bం�-. అశర¢ర�వp �Kâ} 

�d bం�-. ఇం�	ం�- 5 ఆ����క �పంÂM� సంబంðంPన 

�వs} ప�vwనం అంp �d bం'ంX. ఉపMష¸�} చదవటంవలన ఈ 

��ర��న ��సం వ]�ంX. �బ±" అ'వం± ఉపMష¸�ల4 §� 

అధ�యనం 9�నట»-. ఆ ��సం కe�ట'» 9��-. ఉపMష¸�} 
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చX�ట� � E E3 చX�. L��sÞ� వ��-. L±M అధ�యనం 9re. 

Mజ ��తం� ఎl ఉపNOంÂల3 దృ½"� అధ�యనం 9re. లg�రÞం 

ఎ�» Ï}]�ంX 	ంx చదLe. అధ�యనం 9re అ� � U�b దగVర6 

Æ]ÖÎ�e అక�డ �d అధ�యనం 9re U�b దగVర ఏ	ం'ంX 

êÇయం �హ�Mష"ంచ  ¤తం Ï}] �హ�Mష � bంX 5� �హ�Mష � �xక� 

�స�ం\ చxbpb అ� ఆయన దగVర� mn�న� � ఏ�¸ంX ఆయన 

�7�4భవం � jy�� అ� ఉపMషU  అప ±వర6 56 �చM అs¶లM) 

���-. 5 Ïe� ఏ ��-� bం� అక��� ���- �ధJపంచకం చXLb 

56 ఏ#ంX అ� Jo చX�ట� � �´న అsÞ} Ï}��- ఈ ప�M) ఎl 

�K»½ం�^Le ఏ పద	 ఇక�డ ఇl ఎంx6 ��� ఈ t�ం mన�ల 

bన) అస} అరÞం ఏం± L�×�రÞ	 లg�రÞ	 �d jy��. లg�రÞం ఎl 

jy��. �హ�4భవ దృâ"a jy��. �బ±" U�yx� øవ�pం అM 

jË న� � 5�మరÞమb¸ంX U�b4 ఆ>-ంÂe U�b4 

ప'"^Lల3 LÂ�రÞ· వ]�ంX. అY �¸\ �Âరణ 9ø� ఆ ఒక� Lక�ం ఎంత  

.సమయం ప±"ంX ఒక�Lక�· గంటన)ర ప±"ంX. ఉపMషU L��} §� 

చxb^Le. సమయం 6X�న� డl» మననం 9re Mð��స 9re. 

లg�రÞం Ïeø� తప  Mð ��స �ధ�ం �x. అంxకM U�b దగVర6 mn» 

jË ం�^Le. 5 దృ½"� ఆయన jÃ  దృ½"� తd గమంP *�  9]^Le. 

*�  9]6ం'న) µX¶ ఏ�వpb ఆ లg�రÞ ���� ��రపడpb ఆ� � 

ji �	ండx U�b దగVర6 ఆ �స�క	 ప'"6M mn» వ]�ం�b 
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చ�~]�bం�b. M4) గమMt� bం�� అ� �l *�»db ఇ� �l 

*�»�¸J)b 5 Ïe� ఎl bంX. dతన�ం� ఆ� � ఇ� � ఎంతవర6 

·}6J)q 5 �పల ��¸} గమM��� ఒక ��-� వ9~స�� అంx� bన) 

లg�s¶M) య�తధం\ jప గ}Upb ఆ ��� వ9~య\3 ఇంక 5� 

చ�~ంÂeàన అవసరం �x. 4bc య�తధం\ jప గ}U¸J)b �బ±" 

ßðం�  అM jy��. ఎ� å. సxV�b 9త ßðంచబ� పM అప Oంచ 

బ�ంÇ అX ఎ'వం± ��� అం� ¨ï�únక� . $గం 9øట'వం± 

అవ�శం .56 recomendation ఎవ� 9�� U�b 9��. 

¨ï�Jnక�´గం అ«�ట'వం± అదృష"ం కJ) ఇం�0�Le. 5 తర�న 

మహ�jలంద© �వతలంద© పM9øట'వం±  అవ�శం ఆ ¨ï�úeక� 

´గం \ అ-న� � వ�వ7�క ��pM) ఆయ30 సమ�Þంచక�ర�x ఆ 

9యdM� �వe�న వ�6�లM స�క�ం9పM� �వత}ం��. ��pM� 

సంబంðంPన సమస�ల4 ప�ష��ంచdM� ఏ ఏ పంచëpల4 ఏ ఏ 

పంచతJ��ల4 ఏ ఏ పంచశ6�ల4 ఏ ఏ అష"X� ల6ల4 ఎవ°వ�M 

ఎక��క�డ ఆ పM అ«�ట'"\ hd� ఆ పనంp L� 9���. 

ఈయనప30�x ఆ ¨ï�Jnక� ��రం\ అl Mలబ� bం� ¨ï $ధ�త4 

Écక�ంP తM� ¨LM� aదం �ద3 ���M  �ðంచడ· పM. �బ±" 

మ74´b�న'వం± మ�bమహ�j, vcl���,#�- ,సప��j} 

ఇl ఎం�మంX అశ¢��న మహ�j}J)�. ¨ï�únక � ´గం �\3 

L� సంకల  బలం పM 9]�ంX. అ'వం± మహ5Úల సంకల బలం 5� 
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bన)� � §�L� ¨నంXన��తం� 4bc 9ø పM ఏy±X. ఉ�. 

రచ~బండ జ�OంX ఆ� � �ప¢త#న మá�} ప�"�-. J}U�లమంX 

జనం. ఆ� � భగవం¸�M ��6J)	 ఒక పక� ¸44 	ం�^9~�ంX 

ఈ J}Uగంట} �y�. ఎl[lగ Ln�ం±� mn�Ìp� Jవల» �x 

330 9య�4 4�c�y� అM ��6J)	.మ� J}U�లమంX 

ఇబ�ంXప�పp�క�  సదసà«�ంతవర6 ఏ0 �l , సద]à అ-Ì-ంX 

ఎవ�ళ�6 L°e»Ìr�. ఆ� � �ప¢త#న \e, వరjం .ఎవ�స7యం 

9��? ఇ� � స7యం 9య��! 5 ^సం\�డx ¨ï�únక� 

“4bc” bండ�డx 4bc �M పద¶�\ అడగడం sLe. 5^సం J^సం 

�దక�డ.Ø�కపర#న'వం± 5 ఉM�M 0O}~^6ంd ¨ï�únక� 

´గం అ-ÌLe. ఆ� � ¨వం 5తర�న ఆ�Pంచడం 

êద}i�¸ంX.ఉపMష¸�ల� MÈడ	\ �O ఉన) లg�ర¶	4 

Ïe�µనడ	 వలన ఆp�4భవ	4 �త�`	\ "ందవ�~నM ఋ¤} 

మన6 Ïeయëయ�dM� ఎంత\  �యత)ం 9��. “108” ఉపMష¸�} 

jప �M� ఋ¤} µM) �ల సంవతàs} తప]à9��. అవ5) *నవv�M 

ఉద¶�ంచdM� L� >0ంÂ�. ఒµ�క�� పX�ల సంవతàs} ల`ల 

సంవతàs}  ��ంÂ� 0Oeన *నbలంద© ఎl ��¸J)� ఎl 

Ì¸J)� పX,తs} ఇర� తs} Ú\లతరబ� h�� *నb�6న) 

సమస��M) bJ)N �లంకషం\ ప��eంÂ�. ఎl ßధ9ø� 

అంx�4ంP బయటప�p§ అl ßధ 9��. L� అంత >మప� మన6 
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అంXంPన ఉపMష¸�ల4 చదవ�M� �య�)ంచ�M� ï}�దం'J)b 

అవ�శ	 �దM శ�� �దM అం'J)	. ఇం� మన	 మహ�jలన4స�ంP 

9�న ప30± �బ±" Mజ ��తం� తప Mస�\ చదLe అద�యనం 9re. 

Mజ��తం� 4bc ఏ y�� ��ంPJ స¬ అX ఉపMష¸� సమ�తం\ 

bంde. ´ర��} ఎ� åJ భర�6 తగలవÂ~? ఎవ���� ఎవ��J 

తUలవÂ~ తగల �డx. మ� భర� భర�ల6 ఎంx6 exception? 

కe�bJ)�\. �M ����\3 bJ)�గ� మ� 4bc 34 �d ��\3 

bJ)	 క�! ; ¯cతంbంX\! ´ర� భర� �ద ��� i8 " Ñర�ం 9]�ం�? 

9యx ���క#న �వన	 ��శi�"� ´ర�� భ¬� ¨వమM. మ� భర�6 

jప �� ´¬� ¨వమM? jప �x. మ� ��షహం�sM) 

MలM'"6J)�.మ� §�L� ��తం� ��షహం�sM) వదlల వ�¶? 

µంచం పద¶�\ ఆ y�� ��ø� ఆ y�ల5) JX¶ అbp-. అX y�4 JXÞ 

9ø ��నం. Pp�M) ��pM) JX¶ 9ø ��నం. �బ±" §£ ఉపMష¸�} 

చX�న8 ¯". �హ� $వం MePÌ¸ంX. �వ $వం oeOÌ¸ంX. అX y�} 

JX¶ అవడమం� . అహం�రం bండx. బయట høL�� �ప¢తం\ 

కMËంచవ�~. అ-. J�ం± 33ం �పంÂM) �క�9øLM) �x. J6 

భగవం¸�క�� �క� 0Oeన� Jకనవసరం.అసమ��డ  సమ�¶డ  

అ46ం��. అ4^M J�0 సంబంధం �x. �Ûతc´వన వ9~స�� 

దcం�ల� ��న �పంచం� J6 సంబంధం �దM సహజం\ bం��. 

అంxవలన ఏ#ంX. J x���� 5� �రణం ఏ�J అJ) ఓ~ అl\! 
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అYU��ø�3. U��ంచకÌ. అY �x. స¬cసcsర ణం.p30 Écక�ంచ� 

p4�4 అ3 పద¶�\ bం�� ఇX ఉపMషU పద¶�\ ��ంచడం అం�. 

4bc 0OeÌ�డx. 0OeÌ. జన� ఉం'ంX.  

ఉపMషpcక�	ల4 t�#నáXÞ� అరÞం 9�6న)� � తన� 

సscaపక	,�లÆత	 అ- ఉన) పర*త����M 9�6ం��. 

ఉపMష¸�ల ల`aం పర*త�4 Ï}]^వటం. పర*త� ���M  56 

అవ\హనఅ«�ట'" 9యగల సమరÞత bన) ���} ఉపMష¸�}. L±M 

అ4స�ంP ��ంచడం వలన ఆత��gp�sM) పర*త��gత ìsM) �d 

అంXవcక}Up-. 

ఈ ఉపMష¸� Lక�	} మన4 ��న ����M� Æ]6mn� అక�డ4ం� 

అప�0తతc	 అ-న JదÞ dతన� సc©ప	�M� ]రÛత	\ 

Æ]6mల»గe� LÅక	}\ ఉJ)-. 

�కంద�� ఉప�శL��} j� p� అ� ఉపMష¸�ల 4ం9 Æ]6ం��. 

Mరంతsయం\ ఆ ఉప�శ మం�ం జపం 9యటం వలన ఉప�శ మం�ం ఆ 

మం�ం 4bc ��\ �న'వం± ���� ఒక\Ì-న ���� ఆ dతన�· 

5�Ìpb. ఆ Jద¶ dతన�· 5వM ఎ� å. Ïe�ంÇ mంట3 ఆత��`p�రం 

ల%]�ంX. 
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3వ H»కం ;  L��రÞస~  �Âర�pం  ¤�  ¦రః ప`ః  స*ìయpం            

x��s�¸à �రమ�p�   ¤� మతమతస�§�4 సం�యpం|   

�7�É��  �´వ�pం  అహరహగVరcః   ప�త�జ�p�  

�హహం  మ��ఝ�p�  áధజహ   Lద ప�త�జ�p� ||  

 

ఉపMష¸�ల �M మ7Lక�	ల  .క� అర�î	ల4  మననం  9re .  YM� 

	ంx\ ��§£  ఉపMష¸� ల4   చదవమJ)� . సxV�  yx� øవనం 

9యమJ)� . ఎXOనµY¶  �ధJ �¸ల4 Ï}]6J)ం .  

            �పంచం�  అంద© ఉపMష¸�} చxbp� . ఆ ఉపMష¸�ల6  ; ¯cత 

L�×�నం �d ఉంX .  

�b� �¬ �b� �¬ అ3 �ం� M Ì�'"^వdM�  ఏs ' 9�న  

ఉపMష¸�ల4   �b� �b� , �b� �b�  అM jÃ  ; ¯cత  L�ఖ�J}  

,కర�4  అÆతంగ 9యdM�  ఉపNOం�^Leàన  ఉపMష¸�ల6  

కర��ండ6  ç�న�తM9~ L�×�J} ఉJ)-  
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           �బ±" ఉపMష¸�ల4  చX�ట� �  ఏ దృ½"M y±ంÂe? అం� న}U 

మ7 L��ల�M �హ�	  అ3 లg�M�,  	ఖ�ం\ M�Vణ �హ�	  అ3 

లg�M� స�Ì«ట'»\  అనcయం ,�Âరణ ఉంde .  

ఉ� : ఈ� LZ�ప MశU � êట" êద± H»కం�  “ఈ� Lస� 0దగ�  

సరcం “  అం�  �*న� అరÞం Æ]6ం�  ఈశc�� =సరcం L� ËంPన L� . 

ఇదగం =ఉJ)� . అl  L�ËంP  ఉన) ఆ  ఈశc�� � ఈ జగ¸� �ంPU 

(ఆవOంజంత ). ఆ అనంతం\ ఉన) ఈశc�� � ఆవOంజంత ఉన) జగU 4 

U�ంP Pంత ఎంx6 ? �MM �డవమM అం� ఎంx6 $ధ ? అX కనక 

��ø� ఈశc� ��   అr�b . --ఇ&క అరÞం .  

“యU  �ంPU  జగp�ం “___ జగ¸� �MదM  M© Ë]�J)� .  

ఈ ë  మండలం  �ద ఆవOంజంత అం� ఏ0 �న�» క� ! అl� అనంతం\ 

L�ËంP ఉన) పర*త�  	ంx  

అవOంజంత  ఉన) � జగ¸� ఎంత ? � జగ¸�  అం� 5b U��ం9 L��,M4) 

U��ం9 L�� . 5 ప�vwనం  ఈశc�� vwనం  	ంx ఏy±X?   È��M�  

L�63 J వ�వ7�క vwనం  ఈశc¢య vwనం 	ంx ]J) .ఇl  

´�ంPన��  34 �4 . ఉన)X ఈశc¢య· , ఉన)X ఈశc�� , ఉన)X 

�హ�· .  
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  �బ±" ఉపMషU  L��ల6 సzన Mరcచనం  jy లJ) ,ఉపMష¸�} 

,భగవYVత ,�హ�´â�}  అధ�యనం  jr�లJ)  L±M J}U మ7  

L��ల దృâ"a అనcయం  9re .  

ఉ� : ”Ú�� 7ర  �7రస�   Úక� 9ష"స�  కర�] ।  Úక� సcy)వ  ßధస� --

----॥” 

        ఇl 9యకÌ.  xఃఖం క}U¸ంX . ఆహరం అంద�� Ï}].  

‘Úక�ం ‘--        ఎl  ఆ7రం Æ]6ం�  5b �7�Mవbpb , ఆ7sM) �హ�ం 

\3 ´�ంP Æ]µLe.  

   “�7�ర ణం  �హ� హ�Å   �7�D)  �హ�ú �త� ।  

     ��̄�వ  .న  గంతవ�� �హ� కర� స*ðJ ॥“      అన)ం  పర�హ� సc©పం 

\ ´�ంP �Je . 

Úక�  �7రస� =�*J�రÞం  \  అంద©  �షయ వ�వ7రం  9యడం 

�7రం అM అం�� .  

�హ�ం  ఏ0 jy�� :-  dతన� ��- 4ం� áXÞ  ��,áXÞ 4ం� మన]à ��, 

మన]à 4ం� ఇం0rల�� ,ఇం0rల4ం� �షrల��,  �షrల 

4ం�  �పంచం �� XO వ9~X dతన�· .  

ఉ� : మ±" 4ం� వP~న �0ద, 6ండ,$న ,మ±"� .  
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ఇక�డ Jమ ©yత�క#న �Kషణ �ధ· \M వ]� �ధం �x . �బ±" 5b 

�పంచం � ఏ  �షrల4 h�J ,ఏ ఇం0r4భవం కeOJ ఏ Mర¥యం 

9�J ఏ ఆ�చన కeOJ  అదంp �హ�· అM Mర¥యం 9- . ఇY 

Ú��7రం అం� .  

]కర� :- కర� �క�న ‘]’ i�"� ఎంx6? ]=మంP (�*J�రÞ� ),ఏX 

మంP ? -- కర�6 అÆతం \ ఉంX కర� 9re .dతన�ం  \  ఉం8 కర� 6 

అÆతం \ ఉం�� , అÆతం \3  కర� 9��� .  

ఈ సృ½" � ఏ ఆ�చన 9�J ,ఏ ఇం0rM) �MNOంPJ  ,ఏ �షయం � 

,ఏ �పంచం � ��¦ంPJ  అంp �హ�· అ3 Mర¥యం � ఉంde . ఎవz. 

అంp  �హ�ం అ3 దృ½" � ఉJ)§  L� ఎl ఉం��? -స�~�నందం � .  

L�� xః ఖం ఉండx .అl �5 L�  xఃఖం  � ఉం�� . ‘�q భవ� xఃఖః 

‘.- అం� �b� \ ఉం�b అM అరÞం . �బ±" �హ�	 \3 ఉండమM అరÞం .  

0p 7రం ,Åp7రం---   ప�రÞa దృâ"a ఇక�డ jప డం �x . �హ�	 

దృâ"a3 భగవYVత  Lక�ం j�¸J)� . �హ�	 దృâ"a3 అనcయం 

9]^Le . �బ±"  ఉపMష¸�}  �5,భగవYVత �M,�హ�´â�}  �M 

‘M�Vణ పర�హ�	 ‘ అ3 లg�M) Écక�ంP *�· చX� అనcయం 9re . 

అX ఈ J}U మ7 L���»  ఒక�M� స�ÌLe. అl స�Ì« దృ½"� 

hø�3 ,సzన �Âరణ� అధ�యనం 9�న'» . �బ±" �కృ� దృâ"a \M, ప�రÞ 

దృâ"a \M అనcయం 9య�డx .  
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¤� ,స���  Lక�	ల4 >వణం, అధ�యనం 9øట� � మ7L��ల దృ½" 

�3 అరÞం j� ^Le. �వల >వణ· �క L±M ఆచరúత�కం \ అధ�యనం 

9re.  

ఉ� :  పంచ^శ  �Âరణ :- 

       అన)మయ ^శం --ఆ7రం 9త  తrzంX,  

       çణమయ ^శం --- పంచ çణ	ల స*7రం ,   

       మ  మయ ^శం -- మన]à +క¬�ం0య	},  

      �vwనమయ ^శం ---áðÞ +vw3ం0య	} +�షr} ,  

     ఆనందమయ^శం ---Pత�	+అహం�ర	 +vwత .  

ఈ  vwత పంచ ^� లM)ం±  కం�   �ల`�� . ��కhdమÝ  êద�న  

�స� Äం�ల4 అధ�యనం 9�న� � ఆr  అధ�యన  �షrల4 �రణ 

9rలం� L±M Mజ ��తం �� Ï�~6M ఆచ�ంÂe . ఆ దృ½" � ఇక�డ 

�Âరణ 9re . ఏ¨J ఒక ^�M� సంబంXంPన   �షయం  వP~ంX . 

అ� �  34 vwత4 క� ! అM పంచ^శ  Mరసన 9re . �c7 అం� యజwం 

� సమ� ంచడం . ఆ7sM) Æ]63ట� � 5�M  ఈశc��� 

సమ� ]�న)'» \ Æ]^Le .  
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  ‘çúయ �c7 ,అyJయ�c7 ,స*Jయ�c7 ,L�Jయ�c7 

,ఉ�Jయ�c7 ‘--- మనం �d పంచçúe)  భగవం¸��  సమ� ంÂe . 

�c7 అం�  ��Osb. ఇ�� పంచ çúe) మనం L�^వడం  ఎl? 

భగవం¸� 9త  పM	'"\ ,Lడబ�న'»\  Lde . ఇl 5 Mజ ��pM� 

అనcయం అ«�ట'» \ అధ�యనం 9re . ఇl ¤� L��ల4 అధ�యనం 

9ø� � ఇవ5) y±ంÂe . >వణం *�· Âలx . మననం 9� Mజ ��తం 

� ఆచరణ �  i�. ఆ �vwన· Pవర6 0U}¸ంX . ఆచరúత�కం �MX 

M/� Ìp- . అl జ�O.  lభం �x . >వణం ,మననం 9�నX Mజ ��తం 

� ఆచ�ంÂÐ . vwన ãరcక కs�చరణ క4క  9� ఉన)� � అ´�సవశం � 

ప�Ì- ,ఇక "ర$' sx. అX 56 �vwనమb¸ంX . ఆచరణ �6ంd 

వX�ø� వ�రÞం . �బ±" ¤�  L��ల4 చదLe. చX�ట� � �7�4సం�నం  

� చదLe, త�Lత మననం 9re . త�Lత Mజ ��తం � ఆచరణ � 

i�"e  

6తర�	4 �డLe .              తర�ం -----6తర�ం  

తర�ం :-  ఒక లg�M) Écక�ంP M©Ëం9 M©పణ 4 ‘తర�ం’ అం�� .  

ఉ� :  వృ�¶ప� ల`ú} -  ఇం0rల ప'తcం తగVటం ,�రú శ�� తగVటం  

êద�న ల`ú} jË  �*ణ ãరcకం \ వృ�¶y�M) M�Ëం9X తర�ం .  

6తర�ం :-  వృx¶M� Úవ6� ఉJ)d ?  ^పం వP~న� � బయట6 

వ��� . శ��వంత#న శ¢రం �కÌ-J  �పల శ��వంత#న మన]à ఉంX . 
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^పం వల»  బయట6 వP~ంX . �ø� వృ�Þy�M) మరPÌp� . ఎంxకం� 

ఆ సమయం � Lస��కం\ p4 వృ�Þప�ం � ఉJ)నM మరP"p� . 

మన]à6 $ల�,-*ర, యవcన ,వృ�¶y�} �b. బలం \ పM 9�న ��� 

��,�రcvwప�ల �� మన]à mn» Ì-ంX . �*ణ ãరcకం \ M©Ëంప 

బ�న వృ�¶ప�ం ఆ సమయం � U�� s�x. అం� ఆ సమయం � Lస��క 

ల`úల4 ^� ¸ంX . ఇY   6తర�ం . 6తs�M) 9ø� ఏX సత�þ అX 

మ�Uన ప�¸ంX . �హ�	 సత�	 క� ! అX మ�Uన ప�¸ంX. 

శ¢ర· సత�మb¸ంX . 6తs�M) 9ø� �పంచ· సత�ం అb¸ంX .  

�*ణ L��ల వల» అం� �హ�· అM M©Ëంచవ�~ .  

6తs�M) ఏ ప���̧ �»4 Lడ�డx . �M� ఆ>య0వc�డx . శ¢ర దృ½" 

�1,�పంచ దృ½" �1 అ-. శ¢ర $ంధL�}. ¤�  Lక�ం దృ½" � 

అం� �హ�· అ- ఉJ)� . శ¢రం దృâ"a ,�పంచం దృâ"a *�»�X 

6తర�ం . మన�X సహజ# ఉంÇ  అ� jápం .  

ఇl అధ�యనం  9ø�  ¤¸}  �� yXంPన  తర�ం �Âరణ �cs Ï}]�ంX 

.  

¤¸} ఏమM ��yXంÂ- ? -- �హ� సత�ం  జగM�ధ� .  

M/ :- ¤¸}  M/ సత�మM jy r? 
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       M/ శ¢రం 3న3 L�� సత�ం . �హ� సత�మ3 L� ,శ¢రం 34 �x 

,�హ�ం 3న3 L�  M/3 �ధన\ *�~^Le . M/4 స*ð ��� \ 

*�~^Le. MÂ స*ð అ3 �ధన �� v�6ం'J)4  అM Ïe� M/ 

ÌLe . �హ�	� .e Ì« ���� M/�� v�"Le.  

శ¢ర ´వం\ ఎంత అలL' ప�. అంట �యత) ãరcకం \  బయట6 

sLe.  

�7��ర వృ�� � hడడం ,�నడం ,ÄÅంచడం  అ3 �షrల6  

ఇం0rల4 ఉపNOంP. , ఏ �షయం � అ-J ఏ వ�వ7రం � అ-J 

�7��ర వృ�� 3 �MNOంP.  5b �7�Mవbpb . 

 మన]à4 �హ� ´వన� లయం 9re. గscM) �డP i�"e .  ఎ� � 

�డLe?  

           “అహరహగVరc  ప�త�జ�pం “          అహరహ =అM) అవస�ల�4 

(�ల6వ,కల,M/ ల� ) ఉన)X �హ�· .  

ఉన)X  �హ�êక�� అ3 Mర¥rM� క'"బ� ఉంde .        

గరcం మన6 ఎంx6 కeVంX ?  ----- శ¢రం 34\ ��ంచడం వల» . �బ±" 

శ¢రం 3న3 ´LM) వదle .  

�ల6వ, కల, M/ ల� గscM) �డLe. �హ	 3న3 ´వన వల» గరcం 

ఉం'ంX . ఆ ´వన ��ø� గరcం Ì¸ంX .  
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                                                                  �-sం .  

n] --93 

----------- 

�ధన -17        ఉపMష¸�ల �M  Lక�	ల4 Mరంతర� మననం 9re :-

- 

                 Mరంతర� అం� ఎల»� é  �� అవస�ల  (�ల6వ,కల,M/ ) 

�4 .  

Mరంతర� 9rలం� ఎl? 

 ఆ Lక�	ల4 అధ�యనం 9� Mజ ��తం � ఆచ�ంP,��ø�3  56 U�� 

ఉం�- . అl ��ం9 �యత)ం  9re . అl \క  ఎంత �లం 6É� ప±"J 

sb.  

�� అవస�ల� ఉపMషU  Lక�	ల4 ఎl అ4స�ంÂe ?�ల6వ� 

>వణం �cs ,LÂ jప డం �cs , �Âరణ �cs 9యగలం . మ� M/ � ఈ 

ఉపMషU vwJM) మననం 9re,అ4స�ంÂe  ఎl? 

జపం :- ఉపMషU L��ల4 ఉÂ~yస ,M�cస ల� ��  అం� çణం � సమం 

\ మననం 9re . ఉప�� మంòల4 \M, మ7L��ల4 \M, ఏ   U�b 

jË న¨J ఉపMషU L��ల4 Æ]6M çణం � స*నం \ జపం 9re. 
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అ� డX  M/ � �d పM 9��-. ఆ త�Lత ఆp�4ë� కeO ,ఆ 

ఆp�4´వ ��� � ఉం�, M/ 4 �Û \ hడటం ,ఆ �7�4భవ ��� � 

ఉంX M/ 4 �Û \ hడటం  sLe.  అl  ఆ ��� � ఉండటం sLe. అX 

Mరంతsయం \ జర\e.  

ï±� �హ� vwన	  U�ంPన �ద �vwనం  అంp  ఇ0� ఉంX  . :-- 

�దం =వ+ఇదం =ఉన)X ఇX .   ఆ ఉన)దంp �హ�· అ3 ల`ణం దృâ"a hø� 

అ� L�ప� ధs�ల4 ఎl కeOఉJ)- ?జగU �వ ఈశc�} \ �]�న)�Ç  

ఆ ఉన)దంp �హ�· అM ��రపర� ^వడం sLe. ఆ దృ½" � hడటం 

sLe.  

      ఉపMష¸�ల�  ఉం�X ఏ0± ? అం� �హ� vwన· . ఆ �హ� vwన	4 

�మ�క కర�ల6 ,È�క కర�ల6, �Åత కర�ల6  అ4వ��ంప 9]^Le. 

ఉపMష¸�ల5) J}U మ7 L��ల .క� ల`a	4 �వ���-. L±� 

êద± మ7 Lక�ం  సp�M� Mరcచన#న “�vwనం �హ� “. êట" êదట 

సp�3cషణ6  ã46న)  

L�� ఉపNగ ప� Lక�ం  “�vwనం �హ� “.  

�vwనం అం� ËÍe�X  �హ� పర�ంత	 L�ËంP ఉం� ,Ï}]63X  ఏ¨. 

ఉంÇ  అX �జw .  అX ఇX  అM �క అ�$ 4ం� �హ� వర6, కX� �M4ం� 

కదలM �M వర6 సృ½" êద} 4ం� Pవ� వర6 ఏ¨. ఉంÇ �Mనంత±5  
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L�ËంP ఉం� ,�MM Ï}]6ం7 ఉన)X . �Û\ Ï}]63¨  ఉంde . 

ఆ ��� Ã� �జw . � �M� °ం� ల`ú} :   1. అంత� L�ËంPనX , 2. 

అంత±5 Ï}]63X .  

అంత� L�ËంP ఉన)�M� Jమ©y} �b క� !   అంత±5  

Ï}]6®�M�  Ïeయ బ� �M�  �Nజనం ఏ#J ఉం�? 

�షrసక�త � h�న� � అ5)  Ï}]�J)- . �షrసక�త4 5b 

Ï}]63L�\ ఉం8 56 �శrసక�త ఉం� ?  �x . �న� � (56) 

�Û� �పంచం �x . �Û� ఇం0r} ,�షr} ,�b� �� . అ� � 

�హ�· 0OeంX . అ� , 5� ఉన) �ðw  �హ�	.  

ఇl అM)ం±M MhðంPన త�Lత ఏ¨. 0Oe ఉంÇ అX �జw అX 

సరcL�పక	 ,సరc �Û . అ� �హ�	 . అం�  అM)±�  Ï}]63 �జw  అ3 

Ïe� �హ�	 అM అరÞ	.  

5b �పంÂM) Ï}]6న)ంత *òన 5b �పంచం అ-"¸J)L ? 

Ïe� �Û \3 ఉంX క� !   

�Û \ ఉన) Ïe� �హ�	.  

�స�Lక�	 :---�స�ం  అం� ఏ0±?     

 �స� Mరcచనం :-- ఏ రకం ßðø� సత�	4 �రణ 9యdM� ï} 

అb¸ంÇ ఆ రకం\ ßðం9X �స�ం  
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సత�తcం=ఎల»�ల	 �  *� jందMX . అ'వం±�M U�ంP  ఎl ßðø� 

�Mయంx 56 Mష � క}U¸ంÇ  అl ßðం9 �M Ã� �స�	 . అl 

ßðం9� అ5)  ���} .  ఇ� మ7L��ల4 ఆ�రం 9]6M j��J)- . 

అంx� êద± మ7 Lక�ం ‘�vwనం �హ� ‘(ల`ణ Lక��) .  

            �vwనం అం� అంత� L�ËంP ,�M� �d �Û \ ఉంX .  

         2. తతcమ� :-- అX 3న- ఉJ)4 . ‘తU ‘ అం� అX. ఎల»�ల	 *�  

jంద6ంd ఏ¨. ఉన)Ç  అX తU. ‘ తcం ‘Ï}]63Lడ4 34 ,ప�úమం 

jం� L�M 34 ,ప�0� � ఉం� Lడన  34 ,�6ంd Ì«L�M ®4. 

L� (తcం )ఎల»�ల	 ఉం� తU U�ంP Ï}]63L�  

          ‘అ�’=అUట  

Ï}]63L� �b� . Ï}] ^బ�L�  �హ�	. Ï}]63 

�b�,�7�M)  Ï}]6J)క �హ�· అr�� . ఈ తతcమ� Lక�ం - 

ఉప�శ Lక�ం . తU -U�b , తcం - ¦¤�� . Ï}]6న) త�Lత  U� 

¦¤�} ఏక# ఒక�టr�� . �హ�ం  అ3 ��� � ఒక�టr�� .  

           3. అయ*త� �హ� ;--  

అయం =34 ,    ఆp� �హ� ;         34 వ�½" \ ఆp� సc��డ4 ,స0½"\ �హ� 

సc©�డ4  అ3X j��J)� . తతcమ� మ7 Lక� ఉప�శ vwనం�  
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¦ ¤�� అ4భవం � Mర¥యం j��J)� . వ�½" పద¶� \ hø�3þ ఆp�. 

సృ½" పద¶� \ hø�3þ  �హ�ం . జwJ4భవం  � ¦¤��  ఈ అ4భవ 

Lక�	 అయ*p� �హ�  j��J)� .  

           4. ఈ అ4భవం వల»  “అహం �7��� “= 34 �హ�	�M .     ఇX 

�gp�ర Lక�ం . ఇక�డ ఇక ఆత�4 అM �d �x . ఉన)X �హ�· .  

ఈ J}U మ7 L��ల4 Ï}]6M �¸\ మననం 9� MX��సన 9ø� 

áXÞ తన ప�0త తతc	4 ï� అప�0త తతc #న dతన� సc©పం � 

లయ#న�x స�~�నన¶ #న ఆp� �gp�రం ల%]�ంX .  

      áX¶ తన ప�0�M ^� - dతన�ం � ల-ంÂe.  áXÞ  dతన�ం � 

ల-ంచdM�  34 Ëంdండ ,�7�ండ  పం2 కరణల �cs  Ï}]6M L± 

దృâ"a ��ంచడం sLe. L±� పంచ ëp} ,తJ��}, ఇం0r}, 

ఇం0rð â"న  �వత}  -- ఇl అ5) �డ�±" hË��� . మన]à, áX¶ , 

Pత�ం  అం� ఏ0±? 

అ5) L± �cs  Ï}]^వ�~ . �ంఖ� దర{న tòల4 $\ ఆకnం� 

9]6M ïటM)ం± వl» 33 �హ�	 �న3 Mర¥rM� sLe .  

    �శ) : మరణ �దన � ఇX ]�రణ 6 వ]�ం� ? 
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    జLá : మరణ �దన �x . �bడ3 L� �� గ�? �b� �క మరణ�దన 

ఎవ�� ?   ఉన)X �హ�	 \ 0Oe Ìp� . శ¢రం ఉండ\3 �హ�	 \ 

0Oeన L�  �వ4�6�} .  

ఉ� : µబ�� �య 6�� µట"\3 �� Ì-ంX . 5� ఉన)� � E iం66 

అం'6M ఉం� iం6 పOe. అX �d పOeంX .   iం6 అన\ శ¢రం . అX 

పOeJ �పల �M� ఏ0 అవx . అl �హ�	\ 0Oe ఉం�� . áX¶  

dతన� సc©పం � లయం అ-న� � స�~�నన¶ సc©ప �gp�రం 

ల%]�ంX .  

    	ంx áX¶  � Me~ సతc Uణం � Mలకడ jం�e . త�Lత ఈ áX¶ M  

dతన�ం�  UúÆతం \ లయం 9� న� � ఆp� �gp�ర vwనం ల%]�ంX 

. సకల ç�ల యంx భగవం¸M సc©ప#న స�t�నన¶ సc©ప	 4ం� 

ఈ సృ½" అంp  సృ½"ంచ బ�ంX . 5Ö� å.  ఆత��gp�ర vwనం వP~ంÇ 

అ� � సP~�నంద సc©పం అం� ఏ05 అ4ë� కeVంX . అ� � ఆ దృ½" 

� �పంచం అంp అM) �b} సP~�నందం � ´గం \3 కనప�¸ంX . 

��\ కనపడx . Jమ ©yత�క#న  ఈ జగ¸� 6 ఆ పర*త� సc©ప· 

ఆ�ర# ఉన)దM Ïe�ంX .  

  ఇప ± వర6 ఆp�, �హ� వర6 jy � . 

 �7�4భవం  ,సP~�నంద సc©y4భవం  కeOJక పర*త� సంగ� 

j��J)� .  
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      మనం 9ø ãజ ,జపం, తyల� పర*త� సంగ� Ï}]�ం� ? -- అ� Pత� 

JXÞ వర� పM j��-. ఈ ఆp� �gp�ర vwనం వల»  సP~�నంద ��� .క� 

అ4భవం కeOన�� ,ఆ సP~�నంద  ��� M 5b గమMంPన��  

సరcò �7�4´వ	  �  పర*త� ��� Ï}]�ంX . �7�4భవ	 �క 

పర*త� ��� M Ï}]^�� . పర*త� 4 5b Ï}]^గeV.  అ� �  5 

సc©ప	 పర*త� అ-�ంX .  

                   5 సc©పం మన]à అ46ం� మన]à అ-�ంX .  

                   5 సc©పం  ఆత�  అ46ం�  ఆత�  అ-�ంX .  

                    5 సc©పం  �హ�  అ46ం� �హ�మ-�ంX .  

                      5 సc©పం  పర*త�  అ46ం�  పర*త� అ-�ంX .  

�బ±" 5 సc©ప vwనం � మన]à 4ం� పర*త� వర6 ఉంX . మనం అత�ంత  

కMష" #న  మన]à 3న3 టప ±�  �b� అr�	.  ఆ �వ �ం� M 

Ì�'"6M ప�úమం jంX. పర*త� అr�	 . ఆ పర*త� ��� 4ం�  

hø� అ5) ఏమr�- . అ5) �షయ వ]�b� అr�- . L± �ద þహం 

�6ంd Ì-ంX .  
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అM)ం±5 Ï}]63 dతన� ��శ#న (�� :--  tర� ��శం � �పంచం 

అంp Ï}Z �ంX . ��శం ఉం�3 Ï}Z �ంX .�M ���M� ,�పంÂM�  

ఏ#J సంబంధం ఉం� ?�x . అl� dతన�ం �d ��\ మ áx¶ల�  

సంబంధం  �6ంd ,ఇం0r},�షr} ,�వ´వం � కలవ6ంd ,పంచ 

^�ల�  కల6ంd ,శ¢ర çణ	 ల�  కలవ6ంd  ఉంX .  

     అlం± dతJ�M) Ï}]^ .Ï}]6M 5 áXÞ M అంx� లయం 9- . 

అY 9reàన �ధన .  

\ఢ#న ��న	 న6 9�6న)� � p4 శ¢ర మ  áxÞల6 అÆతం \ 

��¦]�న) dతన� సc©పమM అ4భవం క}V¸ంX :---  

            \ఢ ��న అ4భవం "ం�e . \ఢ ��న ��� � Mమగ)# ,ఓం�ర 

��న ��� � ఉం� ఆ ��శ· 5వM అ4ë� \  Ï}]�ంX .  ఆp� �gp�ర 

vwనం ల%]�ంX . అ� � శ¢ర మ  áxÞల ��స ఉండx .  

       �ల6వ,M/ ఒ��� ఉం�r ? ----   ఎ�å. °ం� ఒ��� ఉం�N 

అY  �Ûతcం . అ� ��శం అం� . �ల6వ \ ఉం73 �Ôం� "ం�e . 

అక�డ M/,అvwనం ,మర� ఉండb . అvwJవృత తþUణం  ఉండx . అ�� 

ఆ�చన ఉండx . ఊరక ఆ ��శ· p4\ ఉం�� .  
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       మనం ఏ� 9య6ంd  ఉండటం  అలL' 9]^Le . అ5)  వదలడం  

3�~^Le . ప'"6M ఉం�  అl� ఉం'ంX . 5b వX�ø� అ5) M4) 

వxl�- .  

        \ఢ#న  ��న	న6  9�6న)� �  p4  శ¢ర మ  áxÞల6 

అÆతం \ ఉన) ��¦]�న) dతన� సc©ప	  3నM  అ4భవం  క}U¸ంX . 

ఆ  సc�y4భవం  �  వ���తcం  లయం అLe . లయం అ-. తన�  ��¦ం9  

dతన�·  ఆత�. ఆ ఆత� �gp�ర vwనం �  34  పlJ అ3 సc´వం  కల� 

ÌLe . అ� � 5b  �6ంd Ìpb . ఆp�4ë� అం�  ఏ05 అ� � 

Ï}]�ంX .  

         5�M  వ���తcం  ఆ ��శం  �  లయం అ-Ì.  ఆp�4ë�  

క}U¸ంX . ఆ సc�y4భవం  �  5 వ���తcం ల-]�ంX . అ� � 5 

సc´వం ఆత� సc©పం �  ల-]�ంX . �బ±" వ���తcం ఆత��gp�ర 

vwనం� ల-ంÂe . ఆ ��శం �  ల-ంP. ఆp� �gp�ర vwన· 

0U}¸ంX .  

          అ� �  అక�డ êదలLce -- సరcò ��శం \ ఉన)� 34  అM 

êద} i±"  dతన�·   ఆ పర*త�  34\  Ï}]63 వర�  �rణం  

9re . అంత  వర6 �rణం 9�ంX  �bx. ఇక  �rణం  9reàంX   

dతన�ం .  
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           ఆ పర�హ�·  3నM Ï}]6న)� �  ఇక dతన�ం  ��\ �x . 

పర�హ� అ4భవం ��ర మb¸ంX . �b��  Ìe~న��  పర�హ�	  ��\ 

అM ంPంX .  

         ఇ'వం± మ7 Lక�	ల4  సxV�bల  �cs >వణం 9�, MX��సన  

\�ంP, ��న ��� � 9�^మM ,అ� మన  కర�వ�మM  శంక�ల L� �చ~�క  

9]�J)� :- 

      *నbలంద©  ��త ల`aం \ ఈ మ7 L��ల .క� �sం�M) Mజ 

��తం �  అ4భ�ంP ,పర�హ� Mర¥యం  "ం�e . ఇ� అ¸�న)త  *నవ 

�వన ల`a	 . ఆp�4ë� ,�7�4భవం ,పర�హ�  Mర¥యం -- ఇ�  

*నb� �ðంచ వల�న ,�ðంచ దOన  అ¸�న)త ల`aం . ఇX ల`aం \ 

ఉన)L�  స�à¤�� . YMM ßðం9L¬  సxV�b.   ßధ  *�·  �క  L� 

స7యం �d 9��� . L�M ద�{ంచడం �cs ,L�� సం´½ంచడం �cs 

,L��   వ�వహ�ంచడం  �cs L�� కల� ��ంచడం  �cs L�� ఉన) 

ఆp�4ë�, �7�4భవం  56 �d  పంచబ�¸ంX .  �M� 5b  ఉన) 

��� 4ం� ఉత�మ ��� � ఉదÞ�ంచ బడpb . �బ±"  �ధ6}  తరh స�వ  

సxV� �M)��M) "ంxØ ఉంde . ఎ±"  సహLసþ  అ±" vwన 

·ర �¸ంX .  

18).   సñప#న పర�హ� సc©yM) ఆ>-ంÂe :--- 
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             ఇక ఇక�� 4ం� E *ట} j��J)� . సc©ప vwన �gp�రం 

కeVJక ఇక మm »  �పంచం, మన]à,áYÞ  U�ంP *�»డటం �x . ఇక �M)  

ఆ>-ంÂe . పర*.� 34,పర�హ�·  3న3  Pవ� ��- M  ఆ>-ంÂe . 

ఇక þ`êక��   0OeంX . �బ±" þ` ��� M "ంX YM) �d వదle .  

           �వ పదÞ� � అ-. బంధ sÅత�· þ`ం . అX �b�� . ప�úమం 

jంX ఆp�4ë�  వ9~ప ±�   

��-  *�¸ంX . ఎక��కక�డ  ��- �ధం  � ,��� �ధం � jáp�.  

ఇ� � �ధJ పంచకం  Pవ� ��� � వÂ~ం క� !  ఆత�  �gp�ర vwనం కeVన 

L��  já¸J)� . ఎవ��. ఆp�4ë�  కeVంÇ   L� ఆ పర�హ� 4 

ల`aం \ Écక�ంÂe .  

        మనందర�   శ¢ర మ  áxÞల�   p�త�aం  jంX ప�0తతతcం ఉన) 

�b�\  వ�వహ�]�J)	 :- 

�బ±" ఆ p�త�aత 4 వద}^Le .  అహం�ర జMత#న �b�  $హ� 

�పంచ	 �M �షయ ]ఖ	ల µర6 కర�} 9t�  ,�ం�M  "ంX  తన 

Mజ సc©yM)  Ï}]^�క Ì¸J)� .  

          �హ p�త�aత  4 U��ంP p1 �హ	4 �నM పర*త� 

సc©ప#న సP~�నంద సc©పం  అM ´�ంPన L�  Mజ#న   		æb 
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.�ధJ చ¸ష"య సంప�� �  þsచt , అం� పర�హ�	 3నM ఉం�L�  

		æb . L� సzన þsచt కeVనL� .  

         అంx9త �స� �Âరణ �cs శ¢ర మ  áxÞ ల �డల కల p�త�a 

´వ	 �డP ,సcసc©ప#న ఆత� సc©పం � అ4సం�MంPన��  సరc 

L�పక పర*త� .క� �gp�రం ల%]�ంX .  

        ఆత� �gp�రం ,పర*త� �gp�రం �Lలం�  ఆp�4ë�  

"ం�e . ఆp�4ë� �M L�  పర*త� సc©ప	4 Ï}]^�� . 

�బ±" భ�� ©పం � 9øవ5)  56  5b  �¬ ,ఈశc��  �¬ అ3  �ం� M 

కeV]�J)- . �ం� � M4)ం�¸J)- . 5b  మ  áxÞల  ప�0� � 

ఆOÌ¸J)b .  

       భగL� రమ�}  ఏం  jy � ? ---   M4) 5b  Ï}]6ం�  తప  ,5b 

ఆత� సc©�డనM Ï}]6ం�  తప  ,పర*త� 4 U�ంP Ï}]^�b . ఆ 

vwనం వల»  కeVన ��సం వల»3 56 పరమ�త� 4 U�ంP Ï}63 శ��  వ]�ంX 

.  

        �బ±"  �ం�  వల»  వP~న ప�0¸ల4  �±  34 ఆత� సc©��M 

,dతJ�M) అ3 ��� M 9� ఆ  ఆత� �gp�ర vwనం  "ం�e . అక�Ý¥ంP  

dతన�ం ప�úమం  jంX పర*త� �gp�sM) 56 అంX]�ంX . �బ±" 

	ంx 5b  మ  áxÞల4  �దనడం 3�~^Le . �ద3 Mర¥యం 9re . 

ఈ �ధJ పంచకం � అ� jy � .  
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         ఆ�చన  వP~న� డl»  గమMంP  ,Mర�ంP,  34 ఆత� సc©�డ4  అ3 

[ట Mలబde . అl  అ´�సబలం  � 5b మ áxÞల4  Mర�ంPన��  ఈ 

dతన�· 56 ఆత� �gp�ర vwనం క}గð]�ంX . మ  áxÞల4  ప'"6 

òl�నంతø�  అX sx ,vwనం �x . FంX �
  Ïeø�  EX  �d Ï}]�ంX 

.   FంXX  �øø�  EX  Ïర�6ం'ంX . అó 	ఖ �rణం 5b 

ఆË��న��,  ఇం0rల4 �షrల� �వ��ంచ6ంd ఆË��న�� áXÞ 

శ��  ఏ�Äమb¸ంX .  అ�� ఈ °ంé dతన� ��� � లయం అbp- . 

L±M  34 ఆత� సc©�డ4   అ3 ఏ�క  ��నం � లగ)ం  9re .  

(అంxవల3  �షrల�  �వ��ంచడం తOVంచమM  jy � )  �� ఆ�చన 

దగVs ఇX i±" 34 ఆత� సc©�డ4  అ3 ��JM� స�Ì-న ఆ�చన4  

*�·  అ4మ�ంÂe .  

         అ� �  మన �వర�న � �d *�  కనప�¸ంX . ఎ� å. 5 ప�0� 

M �దM   సరc L�ప�M) ఆþXంÂq  అ� �  *�   వ]�ంX . 5 

vwప�ల4 ,ఆ�చనల4  5� Mర�ంÂe . ãర¥ �s\�M) కeO ఉంde . Æu 

þsచ~ కeO ఉంde . ఈ ల`úల�  ��ø�3 ఇవ5) (	�� ) �ధ�ం .  

  ఆత� �gp�ర vwనం  అం� :-    కం± �± (చర� చæb ల �± )  �పంÂM) 

h]�J)b . �పంచం � y' పర*p� అం.  L�పకం \ ఉన) �d  

ప*త� కనపడx . ఏ దృ½" �  hø�  �పంచం కనపడ6ంd  పర*త� *�·  
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కనప�¸ంÇ  ఆ కనపడటం  అ3X  ఆత� �gp�రం . ఉన)�M�3  ఒక 

´\M) h]�J)	 ,°ం� ´\M) hడటం �x .  

            ఉ� :  5 కం± �cs  ·� శ��  పM 9Z �ంX . అX కనపడx. కనపడనంత 

*òన అX �దM  jápL ? 

 �బ±" ఈ సృ½" �  ఆ� �*úల� M©Ëం9 ��నం ఉంX . ఉపMషU 

�*ణ పదÞ� .  

    ఉపMష¸�ల�  �*ణ ãరcకం \ ఆత� ఎl  ఉంÇ ,�పంచం ఎl �Ç  

jáp�, M©Ë��� . �M �cs కM ం9 �పంచం �Mద3  Mర¥rM� 

,కM ం9 �పంచం mన�ల ఉన) పర*త� 4 hø 3�  sLe .  

   ఉ� : �M*  hdలం�  Ïర  �Le . �M*  h]�న)ంతø� Ïర  

కనపడx . Ïర  �6ంd  �M* �x . �M*  �  	MOనంత వర6  Ïర  

కనపడx . అl� �పంచం  � 	నగ6ంd ఉం�  �M�  ఆ�ర#న ఆత� 

సc©yM)  Ï}]^గ}Vp� . అ�� ఆత� �gp�రం  అb¸ంX .  

        ఇX  áXÞ � ,*టల� ,�Âరణ � అ«�పM �XX . ఎవz. ఈ మ  

áxÞల4 �దM ,L±M ఆత� ��� �  ,dతన�ం � లయం  9��§  L�� 

�శcతం \ ఆ.�  ఉందM MsÞరణ  ఉం'ంX ,��ర#న ��సం ఉం'ంX . 

L°� é  ఆత� సc©పం \3 ఉం�� . L� ఒక��l ,ఒక�రl  ఉండ�. 

ఆరక#న ��సం ,ప�úమం, 9తనతcం, ��ర#న ��� ,�'}  అM)ం±�  
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÷ంగM ��� ,ఏ �ం� �M ��� ,��త �జwతcం  sLe . ఏ �ం� �6ంd ఉం� 

,��ం9 పదÞ�  sLe . అM)ఉJ)-  ఒక�  ఆత� �gత�రvwనం  �.  ïటM)ం±  

స*7రం \ *�· ఆత� �gp�రం వ]�ంX . ఎవc§  ఒక�� *�· 

ïటM)ం±5  వx}6న)L� . L��  *�· క}V¸ంX . �బ±" êదట 5b 

�యత)ం  9re . వల� P6�6M  ఎl బయట పడటం .  

      ఉ� :  �� ��U  తన4 p4  బంðం�6ం'ంX .  అl�  మనసà3  

ఆ�చనల È� క'"6M ,అ� 3న46M ,L±�3 ��t� ,L± వల»  వ9~ 

]ఖ xః×ల4 "ంx¸J)b .  

     vwనం  5�  సహజం  \  ఉంX . �బ±" ఆ�చన  కం� 	ంx 5b ·÷�M  

ఆత� సc©ప ల`úM) i�"e . 34  ఆత� సc©�డ4 ,dతన� సc©�డ4 అ3 

అ´�సం 9ø�  ·÷�ం'ంX . ఇంత  �లం మన]à4  అ46M  �షrల4 

·÷�l b ,ఆ�చన�  ·÷�J)- . 34 dతJ�M) అM అ´�సం 9ø� అX 

·÷�ం'ంX . 34 dతJ�M) అM ��నం 9ø� అX ·÷�ం'ంX .  

       ఆత� �gp�ర vwనం � ఉం8 కర� అంట6ంd 9యడం,కర�6 అÆతం \ 

ఉం�  9యడం అ3X ఉం'ంX . L��  �d *	}\ �*న� �వనం � 

ఉం� అM) కర�}  ఉం�- . అ� �Kషం ,�.�కత}  �6ంd 9re . 3న3 

కర� �b�న)ంత  వర� అ5) ఉం�- . 3న3 కర� �b�  �కÌ. ఏY �x .  

       áXÞ � అ46న)ంత *òన ఆగx ,Mలబడx . áðÞ � అ-.  ఒక�� 

అ' ,ఒక�� ఇ'  అb¸ంX . �బ±" 5 మ  áxÞల4 ప�ష��ంచడం  
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3�~^Le . L±M ప�ష��ø�  అ� �  కర� 6 అÆతం \ ఉం�b . ఆ 

�షr} ,ఆ కర� �´వం  5 �ద  ఉండx . మన]à  �MదM ధృఢ ప�.  34 

మన]à �x,�� Uú}  �x, �� అవస�} �దM 5b ��ర పడpb .  

        ��రం \ ఉండగల\e . 5b చX� �స�ం � ఆత� ల`ú} $\ �వ���� 

. L±M అధ�యనం 9� ఆత� ల`úల�  ��ంచడం sLe . అ� � అX  

�ధ�మb¸ంX .  

                                                              ---�-sం .   

n] -94 

______  L�ఖ� --19 

 

‘xస�s�¸à�రమ�pం ‘---x��s�ల4 ã��\ ��P i�"e .  

తర�ం: --ఉపMషU L��} jË న'» \3  >వణం ,మననం 9re . ఆ ¢� 

\3 అధ�యనం 9re .  

xస�ర�ం: -- తs�M� వ��¬కం .”�హ� సత�ం ,జగM�ధ� “ అM  ఉపMష¸�} 

jü.  జగ¸� సత�ం ,�హ� 0ధ�  అM jÃ X  xస�ర�ం . ఇl ఆ�Pం9X  

xస�ర�ం .  
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6తర�ం :--jÃ � అధర�ం , ఇం� j��న)�M�  5చం\ jÃ X అM అరÞం . 

ఇం� XUవ ��-�  XOÌవడం .  

   �ధ6} xస�ర�ం 9య�డx . �*4�} xస�ర�ం  9��� . L� �హ� 

సత�ం జగM�ధ� అM ఆ�Pంచ�� . �బ±" J ఇ}» ,34 ,J y�} ,34 

Ì½ంPన ��నం ,�ప దనం ,J Ëల»} - ఇl  

ఆ� PంచdM)  xస�ర�ం  అJ)� .  

      అl  ఆ�Pం9 ��JM) ,�M �cs ఆనంXం9 ల`úM) Ì�'"^Le 

. ఆనంXం9 ల`ణం అం� ]ఖం, xఃఖం °ంé ã��\ �డLe . సం�రం 

�డల 5వ4భ�]�న)  ఆనంద	 4 �డLe . ర0ం�ట అం� కల�Ìbట 

. M4) 5b ^� bట  అM అరÞం .  

      �బ±" సం�రమ3  �పంచం � M4) 5b ^� �డx . ఆనంద ల`úM) 

Ì�'"^Le . సం�రమం� ఎక�� �x . 5� ఉన) మన]à ,5 �పంచం ,5 

y�} . అ� సం�రమం� . �బ±" �రfన#న  సం�రమంx  

�ర	న)దM w0ంP ,ఆనంXంచడ· xస�ర�ం . అ'వం± ల`úM) �Âరణ 

9� ã��\ Ì�'"^Le . Ì�'"̂ Lలం� ఏం 9re ? -- 

 1. Mâ�మ áðÞ � ��ంÂe ,  

 2.  Mâ�మ  కర� � ��ంÂe , 

3. ఈశc�M  9��  పM	'"  \ ��ంÂe , 
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4. ఈశc���  J�  �ధం  �దM ��ంÂe .  

ఈ  J}U ల`úల�  ఉన)� � *�· ఈ xస�ర�ం  "�'"6ం�b .  

5  �'"�క�ల  ఉన)� ,Ëల»},మ4మ},5 ��తం � 9�న ,"ంXన 

అ4భL}  అ5)  5 మన]à � vwప�ల ©పం � ఉన)� సం�రమం� . 

అం� ఆ�చన}+vwప�} +Mర¥r} =సం�రం .  

   ఈ ��ం± � కల� Ì- M4) 5b ^� ¸J)b ,ఆనంద ల`ణం � 

^� ¸J)b . L±� ఆనంద	 �దM Mర�ంÂe . అ� � *�· þ`ం 

�ధ�ం .  

     �బ±" ఎ����  56 ఆనంద	 కeVంÇ  అ� � ఏం U��6 sLe ?-- 

ఇ� �  þgస��  Ì-ంX,þ`ం  Ì-ంX  అM U��6 sLe .  �పంచం 

�డల ‘$UంX’ అ3 Mర¥rM� êgస�� Ì-ంX . ఆనందం 

అ4భ�ంPన�డl» êgస��  Ì-ంX . �బ±" $హ� �పంచం �డల 

‘$UంX ‘ అ3 ల`úM) ప�ష��ంÂe .  

vwన స	yరöన 6 తర�ం  ఉపNO]�ంX :- 

   తర�	 అం� ఏ¨J ఒక± మనం �Âరణ 9య\ ఫeతం \ vwనం sLe . 

 vwనం  అం� ఏ0± ? -   ‘vwpc  ఇ�  vwనః ‘. సరc	4 Ïe�నL�  సరc�w� 

.  
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సరc�w�వ� ? -- పర*త� . సరcజwతc· vwనం . వ�వ7ర vwనం  vwనం �x.  

�బ±" తర�ం  అ3X ఏ Xశ  \ నడLe ? --పర*¸�M  Mర¥rM� 

ఉపNగప� �Âరణ పధÞ�  Ã� తర�ం . �M3  తర�ం అం�� .  

        �బ±" Y3)ం 9re ?  -- “xస�s�¸à�రమ�pం   ¤� మత 

స�§�4సం�యpం “: - 

ఉపMష¸�} jË న పర*త� Mర¥rM� అ4Uణం \ తర�ం 9re . ఆ 

పర�హ� Mర¥య· తర�ం .  

తర�	  అvwన �JశJM� పM� వ]�ంX . vwనం � పర�హ� Mర¥యం వø� 

అvwనం Ì¸ంX క� ! 

 

తర�	 �స� సమ�త#న�� ,�M �´వం వలన మన�M vwన	  మ�ంత\ 

వృXÞ  "ంX లg�M) 9రdM� *రVం ]గమం అb¸ంX : 

   ఉ� : ��  pO. $Uం'ంX అ3 ఆ�చన ,�� pO.  $bం'ంX  అ3 

vwపకం ,�� �Lల3 Mర¥యం . 

 ఈ �� ఉం�  అహం�రం  ఉం'ంX . ఆ అహం�ర· �b� . ఇ��ం  

9re ? - YM) Ì��"e .  
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        ��  pగటం � ]ఖం �x ,]ఖం �x అ46న)� �  అడగ	 

,�Lల4^	 . అడగన��  Mర¥యం  అవx .ఈ రకం \ ఆ�చనల4 

,vwప�ల4 ,Mర¥rల4 Mర�ంÂe . ఎంx6 Mర�ంÂe ? -- �½  

pగనంxవల» �5 ,�� pOనంxవల»  �5 þ`ం sx . �5 ఇక�డ �� 

pగకÌ. ఉండ�4  అ3 బం�M) తOeం�6J)ం . �� క�  6 P6�6 

". బంధం �బ±" ఆ బంధం ��Ëం�^Le . ��  U�ంP ఏ �స�ం � 

అ-J jy s ? 

�5 అl బయట ప�� � (��  బంధం  4ం� ) ఒక తs�M) �స� బదÞం\ 9ø� 

ఇంµంjం  �వరణ ఉం'ంX . ఆ �� కÃ  �క ". 34ండ�4  అ3X అ´�స 

బలం .  

     ఎంx6 బంðZ �ంX ?---dతJ�M� ఆ uÎcం0యం  � పM �x క� ! 

dతJ�M� �షయం� పM �x . dతJ�M� ఇం0య ]ఖం � పM�x క� ! 

     �బ±" �� తs�M) 9ø� � ఏం 9re ? --�� ఎంx6 వx¶ 

మన]à,áXÞ  అ�Oన�� మనం «మM స*�నం jy e ? --- 34 

dతJ�M) ,�ÛM ,ఆత� సc©yM) �బ±" J6 �M� పM�x అM.  

ఇ9~L�  � మన]à .క� ��üం$� క� ! �బ±" L�� �� jప వ�~ 

,ఈ §� 4ం� అక�¬»x ,34 ఈ బంధం 4ం� ��వd�4, అM .  
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       ఇl బలfనత} ఏ�. ఉJ)N వXeం�^dM�  ఇl �య�)ంP 

బయటపde .  

¹జనం : �*న� �వన వ�వ7sM� ,�హ వ�వ7sM�  ఇవcవల�న� 

బంధ	 అవx.  

\e Íల~డం : ఇX �d బంధ*? - Íల~6ంd ఉండ�ం క� అ46ం� అX 

భయం వ�» . çణ �గం అ� త6�వ అ-న µY¶ మ  �గం �d అ� త6�వ 

అb¸ంX . మ �గం ã��\ తOVJ çణ�గం అ� త6�వ అb¸ంX �బ±" ఆ 

భrM) Ì�'"^వdM�  34 శ¢ర, çణ , మ  áxÞ} �4 అM ��రం \ 

ఉంde . L±M �N\త�కం \ ప��eంP, అðగ0ంÂe . �M� తs�M) 

�MNOంÂe .  

        పంచ^�ల 4  Mర�ంచdM�  తర� vwJM)  �MNOంP.  5 vwనం  

దృఢ#  అ%వృXÞ  jంx¸ంX .   

అ� తర�	 6Ú6�ల�  ఉన)� � సదవ\హన �ËంP 9రవల�న  *రVం 

9రdM� అవ§ధం వ]�ంX : 

      మనం అడగ�x , L¬ ఇÂ~� ,��~^క ".  ఇత�} $ధపడp� , 

L� $ధ ప�. మన6 yపం క� అM అ46ం7 వP~ ,9యవల�న� 

వX�t�  వÂ~ం . ఇY  6తర�ం .  
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      ఒµ�క�� ^సం  ఒµ�క�± వX�t� వÂ~ం . అల అ4^వడం అధర�ం క� ! 

ఆత� సc©�డన3  çధ0క సp�M) �స��ంచడం కం� అధర�ం  ఏ	ంX ? 

       ఈ సp�M)  ÄÅంÂe . 6తs�M) �డLe . ఏ ఆ�చన 9ø� ,56 

]×4ë�  క}V�ంÇ  అlం± తs�M) �డLe . �కÌ.  vwనం sx . 

L±M �డLe ,��P i�"e .  

ఉపMష¸�ల యంx  ��cసం �ML� 9ø MరరÞక తర�	} ã��\ 

MhðంÂe : 

    �బ±" ఉపMష¸�ల యంx ��cసం ఉంde . ��cసం  �క అధ�యనం 

�x,అధ�యనం �కÌ.  సంశయం  ఉం'ంX . సంశయం  ఉం�  ఆచరణ  

ఉండx . ఆచరణ �� sక vwనం sx .  

   ఆచరú Mర¥యం �క ,ఆ �స� vwJM) ��తం � ఆచ�ంÂల3  Mర¥యం �క 

,ఆచ�ంP.  �పంచం � %న)ం \ ఉం�  me  �యబడpడM  ´�ంP ,ఈ 

�పంచం  �  �కLసన �  $ðంచబ�Ø   తన4 p4  ఆత� ధర�ం 4ం� 

�రం 9]6ం'J)�. �bన  క1) L�� ,�� L��. ఆ రకం \ తన6 

p3 నష" పర�6ం'J)�. అY  అvwనం  అం� .  

   అంద©  ���}  చxbp� . ఇl Lస��కం\  �పంచం � జ�U�ంX 

, �5 ãర¥ ��cసం �క".   vwనం ఆచరణ 6 sx . �బ±" ఆ �స� Lసన 

,�క Lసన ,�హLసన ల 4ం� �� మM½ ఈ ఉపMష¸�ల న4స�ంP 
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�Âరణ 9� బయటపde . vwJ4)పNOం�6M  LసJ sÅత� ��� M 

"ంX  �ðంP. vwనం �ధ�ం .  

అ'వం±L�  �శ�లxల6  అÆత#న  సscంతs�0  అ-న'వం± 

పర*త� సc©yM) ద�{ంచ�క Ì¸J)� : 

      పర*త�4 ఎంx6  ద�{ంచ �క Ì¸J)ం ? 

9య�డM  ప4ల4 ఆస�� � 9యడం  వల»  ,9reàన L±M  9య6ంd  

వదలడం వల» .  

�బ±" 9య�డM  ప4ల4  mంట3 �Âరణ 9�  వదle . 9యవల�న  

L±M తప క  ఆచరణ �  i�"e . ఇl  Mజ ��తం �  ఆచ�ంP.3  పర*p� 

దర{నం  అb¸ంX . పర*త� దర{నం  అవ6ంd 	��  అ�ధ�ం. �న)� 

,చX�న�  vwJM� పM� sb . కరణ JXÞ� ,  Pత� JXÞ�,  ��c�M) 

బలపరచdM�  ఉపNO��- . Mజ ��తం � ఆచ�ంచకÌ.  vwనం sx . 

�బ±" ఈ �ధJపంచకం � స ష"ం \ ఆచ�ంచమM ఏ�  j��J)§  L±M 

తప M స�\ ఆచ�ంP Æరవల�ం� .  

YMM  "ందdM�  ]M¦త#న  áXÞ  అవసర	 :- 

       ]M¦త#న   áXÞ  అం�  ��  ఆ�చన4  �±"న దగV¬ ,అక��  ప'"63 

3�  . ఇ��  మనం ఆ�చన4  ఎక�డ  ప'"6J)ం ? -- *ట\ ,9త\ 
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,కర�\ వP~ ,ఫeత#  ]ఖxః×}  వÂ~క  ప'"6ం'J)ం . ఇX తþUణం 

� ��న áðÞ .  

      ఇక  ర(Uణం �  ��న áXÞ  అం�  ]×సక�త  కeOJక  

Ï}]6ం'ంX  �5  �� ^�x .  

      సతcUణం �  ��న  áXÞ  అ-.  ఆ  áXÞ  �  కe�  కదeకల4  గమMంP  

Mయం]�ంX . �5 ఆ కర��తc ´LM)   Ì�'"^�x . 34  ఆత� 

సc©�డ4  అ3 vwJM) ,ఆ�చన4  áXÞ�4 , మన]à �4 కదeక �3  

i�"e . áXÞ �3  కదeక  çరంభ ��� �3  34 ఆత� సc©�డ4  అ3 vwనం 

�  ప'"^గeV.  �M�   ‘]M¦త áXÞ ‘ అM  Ã� .  అX *�·  �ÛpcM)  

"ందdM�  అరô#న ��� .  

        ఆత��Û   ��� M  "ం�లం�  áXÞ   ఆత��   dతన�ం�  లయం అ«� 

���   	ంx\  �ðంపబde. అం�  áXÞ  ]M¦తం \ అLe . ఈ 

ఉపMష¸�ల4  చX� , L± లg�M) దృ½" �  ఉం�6M  ��ంచడం  �cs 

�ðం9  �ప    సంపద  ఈ ]M¦త   áXÞ .  

         ఈ  ]M¦త áXÞ  ఎవ��.  ఉం'ంÇ L�� ఆత� �gp�రం  mంట3  

ల%]�ంX . అX  ఎంత �య�)ంPJ  కలగM L��  ఈ ]M¦త áXÞ  �ప·  

�రణం .  
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        áXÞ   ��   Uణల6   ÷ంO ఉం�  çపంPక#న ,�షయãరక#న 

,వ�వ7ర Mర¥rల�  ,�'ల� (ఉ� : శ¢ర �య ,LసJ �య ,అవ�� 

�య )   	� ప�  ఉం� ,L±�3  కల�  ��ం9  బలfనతల4  వXeం�63  

శ�� �క ".  ]M¦త #న  áXÞ  ఏర డటం  �x . �బ±" ]M¦త #న  áXÞ  

�Lలం�  L±M U��ంP వx}^Le . ��కం �  Lx} ^Le . �Âరణ 

�cs Mర¥యం  � వx}^Le . çప� �లజwత  Âల అవసర	 . అl  ఎవz.  

Mలబడp§  �Ûతcం�  L�X ]M¦త#న   áXÞ .  

అంతరంగ	  �M  t�ం  \   ఉం� ప�కర	 �న  మ  áxÞ}   sగ 

�cష	ల�   Mం� ,ఉండటం  వల» �శc L�పక#న  తతày©ప	4  ఎంత 

*��   �gత��ం�^�� .  ఎంxవల» ? 

       áXÞ  �� Uúల6  �బ� ఉం� ,మన]à  sగ �câల6   ÷ంU¸ంX 

. Uణ �´వ#న  áXÞ  9త, sగ  �câల�  ��న మన]à 9త ఆత� 

సc©yM)  "ంద�క Ì¸J)�  , Ï}]^�క Ì¸J)� .  

       ఎM) �ధన} ,�యత)�  9�న  L�క-J  ఇ�  L��  �పం . ఇX 

"ంద�M  L�  సమస�  ఇ� .  

మ  áx¶ల�  �� Uú}, sగ�câ}  ÌLలం�  ప��eం�^Le .  

        ]M¦త#న  áXÞ  �కÌవడ·  ఈ  సమస� . ఎవ��.  ఈ ]M¦త#న  

�ðంచ బ�ంÇ  L�  ఆత� �gp�ర vwనం  "ంxp� .  
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20).  ¤�   సమ�త#న  తర�	4  మనం  అ4స�ంÂe :- 

              ఎ����   5b  �స� L��M)  అ4స�ంÂq  అ� �  ఉత�మ#న  

vwన ãరcకం \ ఉన) ఉపMష! L��ల4  ఆ>-ంÂe . ఉపMష¸�ల�  కర� 

�ండ \ ,శ¢ర·  ��నం \ jÃ � ,ఉyసJ �ండ 6 ��నం \ jÃ �  

�d  ఉం�- . ఎంxకం�  ఒ���  vwJM) ßðø� ï}�దM   �మ#న  

ßధ ¢��  ఉం�- . �5 ల`aం *�ం  పర�హ�· .  

              అ'వం±  పర�హ�·  ల`aం \  Écక�ంP  jÃ  L��ల6 తOన  

ఆచరణ 4 ఆచ�ంÂe.తతca��క�ం   \  ,%న)ం \  ఆచరణ �  9య�డx .  

          ఆp� �Û ,ఆp� అవ�వ7� , ఆp� సP~�నందం  êద�న ఆత� 

ల`úలM)ం±M   Mరంతsయం\ MలM'"63  అ´�సం Écక�ంP  

,�పంచం� , �షrల� ,సం�రం� ,శ¢రం � ,మ  áxÞ ల� 

,ఇం0rల� 4ం�  ఆనంద ల`ణం ‘ఆసక�త ‘ 4ం� బయటపde . 

అ4భ�ం9  ]×సక�త   Ì��"e .  

           ఇl  ఎవz.  9��§  L� తప క  ఈ జన� �3  	6�} అbp� . ఈ 

పMM  సమరÞవంతం\ , ఉపMష¸�ల4 ఆ>-ంP 9ø� ఇl 	6�} అbp� 

.  

                                                                          ----  �-sం .  

n] --95 
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----------        తర�ం అం�  ఏ0± ?----   ఉన)X  �హ�·  అM M©Ëం9  

డ'వం±   పద¶� \ ఆ�Pంచడం .  జగ¸�  కనప��ంX . �హ�	  కనప�ట  

�x . �హ� సత�ం క� ! �బ±"  ఉన)X   �హ�·   అ3  దృ½" �  జగ¸� 4  �bÝ¥  

hడటం  అ3X  ‘తర�ం ‘.  

         �బ±" ఉపMషU   ఏం  jË ంX ? --  ఉన)X �హ�·,  ఉన)X  పర*.� అM 

Ïeయð�ంX .  ఆ దృ½" �  ��తం �  ��  ఆ�చన 4   ,��  vwప�M) , �� 

ఆచరణ4 ,�� Mర¥rM)  �Âరణ 9re .  ఉన)X �హ�· అ3  Mర¥యం �  

,ఆ  ల`aం �  ఎl  ����q  �M�  ¤�  న4స�ంPన  తర�మM  Ã� .  

 xస�ర�	},  MరరÞకLదన}   అనవసరమM   అJ)� : 

         లg�M�  %న)#న   L±M , వ��¬క#న  L±M  �స�öంÂe . 

�యత)ãరcకం \ ,�ధJ ãరcకం  \ �వ´LM) �స�öంÂe . అl  

అ-.3  అ� Ìp- . అలసతcం �   ఉం8  అ� Ìb . �M ^సం �.�క 

�యత)ం   9t�  ,వ��¬క#న  ��pM)  ��t� ,ఆ �వనం  �  �M)  

Ì��"e .  

ఉ� :  ఎ�»  అ-. ë0 �ద  �¸\  ప�న  ¢త4 jరyలం�  ,�M�  

వ��¬కం \  9� Æ���న'»\  అl�  5 .క�  సం��sM)  ఎl  ఉంÇ  

గమMంP , అX  jË న'» 9యక  తదca�¬కం \  ��ం�Ø   �హ�సత�ం  అ3 

లg�M) ,ల`úM)  ప'"6M, �వ´LM)  �ధJãరcకం  \   

�స�öంPనట»-.3  5b �హ�సత�మM  Ï}]^గ}Vpb .  
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  ఆత� సc©yM) Ï}]^dM�  తర�	}, Lద	},  ��Þంత	}  వం±  

L±M  ]M¦త#న  áXÞ �  అరÞం  9]^వడం  Âల అవసరమM  

Ï}]^Le : 

        ఏ  �దÞంpM) చX�J  అవ���యం, శ¢ర�యం, జగ�యం  ఏ¨J స¬  

అM)ం±�  ల`aం  ఆత�సc©ప·. ఇl �'ల6  సంబంðంPన  ఏ 

��¶ంత#J , ఏ �స�#J ,; ¯cత#J , అ; ¯cత#J, 

 �¦â"; ¯cత#J ,షట¶ర{Jల÷  ఏ¨J (J�య ,�K½క ,ఉత�ర�*ంస 

,ãరc�*ంస ,Nగ,...  ), ఏ ���M)  Æ]6J)   �d  �హ�· సత�	 . 

ఆత�« సత�	 . అ3 దృ½" � �Âరణ 9re . అ� ల`aం�   ఆ ల`ú3) 

�Âరణ  9re . తXTన)#న �Âరణ  9య�డx. ఆత� సత�ం ,�హ� సత�ం 

,పర�హ� సత�ం, సత�ం  vwనం  అనంతం �హ� ,సP~�నందం,  -- ఇl  ఆత� 

ల`úల4 ,�హ� ల`úల4  ��రం \ ప'"^Le . ఆ  ప'"^వdM�  �స�ం  

చదLe, �Je . �M^స·  ßధ �Je . అl  ��రపడ�M�  �వJM) 

�OంÂe .  

        ��ంత�స�	ల�   "ంxపరచబ�న  vwన	4  t�áXÞ  �cs  

ÄÅంచవల�ం� : 

               ఎంత\  చX�నప ±�,  ఎంత\  �Âరణ 9�నప ±�   áXÞ t�	 

,]M¦తం  అ-.  తప  ÄÅంచ�x . �బ±" áXÞ  t�	 \  �d ఉంde 
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. అం� అరÞం ఏ0± ?     ఇప ±వర6  ఇం0r}  బయట  Ï}]63  vwన·  

vwనమ46J)ం .  

          ఎ� å. ఆత� సత�మ3  పధÞ� �  అంత��ఖ �rణం 9��q ,అ� �  

ఈ ఇం0r} బయ± vwJM) Ïల �b . ఇ� Mష INజన	లbp- . 

మ áxÞ}  �పe�  ��Up- . Mవృ�� *రVం �� mళp- .  ఈ  

మ áxÞ}  dతన�ం �  లయం అ-న��  కనప� దర{J} ,t�శ¢రం 

�  కe�  అ4భL} ,ఈ చ¸ర¶శ ôవJ} ,L± .క� అðâ"న �వత},  

ఆr   పంచతJ��} -- ఇl  ïటM)ం±  U�ంPన   vwనం  అంp  అక�డ 

కనప�¸ంX . �5  ఆ vwJM)  తృ«క�ంP �హ�· సత�మM,ఆ.� సత�మM   

దృఢ	  \  ఉం�ంx6  అత�ంత  t�áXÞ  ఉంde . ఇక  �వ´వం  

�శ*�ం  �d �6ంd  ఉంde . వ�½" �6ంd ÌLe . �వలం  స0½" 

´వ	,  ఆత� ´వ	   ఉంde . ఆ ���  �  మ áxÞ}  �d  Xవ�pcM)  

"ంxp- . అl  Xవ�pcM)  "ం�  áXÞ  Ã�  t�áXÞ .  

            ��ంతL��ల .క� ల`aం \  పర*త� \ , పర�హ�	 \ ,�హ�	 

\  ఉంdలం�  ,5b ��రం \ ఉంdలం�   అp�వశ�క#నX  ]M¦తáXÞ ,  

t�#న áXÞ .  

   ఉపMష¸�}   tPంPన  పధÞ�   �cs  అధ�యనం  9�  ఆత�సc©ప	4   

M©Ëంచవల�ం� : 



�ాధన పంచకమ�  Page 268 of 324  

ఉపMష¸�} ఆత� ల`úల4  �వ�ంÂ- . ఆp� �Û , అవ���య �Û , 

ఆp� PU , అp�సU , ఆp� అవ�వ7� ,ఆp� áదÞః ,అp�	క�ః 

,ఆp�సP~�నందః  ,-- ఇl ఆత�  ల`ú}\  �±M jy §   L±M ��రం \   

ప'"^Le.  �� Uúల6  �Û \,  ��  అవస�ల6 �Û \  ఉంde . 

Uణ�య �Û   వ�వ7sM� , అవ���య�Û   అంత��ఖ �rúM�    

�Le . ఈ °ంé  తప Mస�\   ã��  9re .  

�బ±"  �� Uúల6  అÆతం \ ఉం�  �వJM) ã��  9re . 

అవ���య�Û \   అంత��ఖ �rణం  9re . ఈ °ం�ం±�  

ఉపMష¸�}  ఆ �ÛpcM) M©ËంÂ- . ఇl  �Û \  ఉం�,  ఆp�4భవం 

� ��రం \   ఉంde .   

              Uణ	ల6  అÆతం\ ,�Û\ ;  అవస�ల6  అÆతం\ , �Û\  

ఉన)L� 0Oeన అM)  �'ల6 (బంధ�యం ,శ¢ర �యం ,LసJ�యం 

,ఈషణ�యం ,pప�యం ,కర��యం ,జగ�యం ) �Û\  ఉండగల� .  

    ఉపMష¸�} $\ చX� ,L±.క�  లg�M) ��రం\ ప'"^Le . L±M 

MX��సన  9re . ఆ ల`úల�  ��ంచ�3)  MX��సన  అం�� .  

మన ఋ¤}  ��yXంPన  ��¶ంతం  �cs �షయ ప��లన  \�ంP ,పంచ 

^శ	 ల4  MhðంP , 
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అవ���య	4  Mర�ంP ,M�c�ర#న  జగ¸�6 ఆ�రëత#న   ఆత� 

సc©ప	4  U��ంÂe : 

         ��కhdమÝ  � ßðం9X  ఇ� .  34  శ¢ర�యం  �x , 34  

అవ���యం  �x  అM �'లM)ం±M  Mర�ంచడం  �cs  ఋ¤}  

ßðంPన ఆp�4ë� M అంx^గల� . �బ±" ��తం � Mర�ంచ 

నంత�లం   ఆp�4ë� M   అంx^�� .  

  Mర�ల	 ,Mశ~ల	  అ-న  t� áXÞ *�·  పర*త� దర{నం �� 

9ర~గలx : 

ఇl  �rÝం9 L�  		æb . ఇ� �  పర*త� దరàనం  తప  J6 

అన�ం  ఏ�  వx¶  అ3 L�  		æb . పర*త� దర{నం  అవసరం  

�x,J6   జగ¸� �M  ¹గ	  *�·  �Lల3L�  áôæb .  

                                           		æb x áôæb  

		æb \  ఉంdl ?   áôæb \  ఉంdl ?  ఎl  ��ంÂe  అ3X  

5 9�� ఉంX . అX  ఎవర6   L�  Mర¥-ం�^Le . ఈ ���M)  అధ�యనం   

9�న  త�Lత , U� Lక�	ల �cs  Ôవణ	 9�న�M)  మననం 

,MX��స }  9ø� � ,ఆ రక#న ��pM)  ��ం9� �  áXÞ�  Mర�ల	 

,Mశ~ల	  అవసర	 .  
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         áXÞ�   t�	 ,]M¦త	 ,Mర�ల	 , Mశ~ల	  అ3 ఈ J}U 

ల`ú} ఉన) L��  þsచt  అ3X  �ధ�	 .  J6 þ`ం  �LలM  *ట \  

అ46ం�  Âలx .  

         áXÞ  t�ం  \  ఉంdలం�  శ¢ర �య	4  34 �దJe .  

         áXÞ   Mర�లం \  ఉంdలం�   �� Uú}   34  �దJe .  

         áXÞ   ]M¦తం \  ఉంdలం�   పంచ^�}   34  �దJe .  

         áXÞ   Mశ~లం \   ఉంdలం�   అM)  �'}   34  �దJe,  జగU 

��శc�}  34 �దJe .  

ఇl  �'ల4  Mర�ంచగeOన� �   áXÞ�   ఆr  ల`ú}  వ��- . 

�బ±"  తప 6ంd   Mత� ��తం �  శ¢ర�rM),  �� Uúల4 

,పంచ^�ల4   �Û \   hడటం  sLe .  

 

L�ఖ� : 21)     మన]à4   �7�4భవం  �  లయం   9re : 

                   ఇక 5b  ఆత� ��� �  Mశ~లం  అrవM  E *ట}   j��J)� . 

మన]à లయం  అ-.  వ�½" �� .  ËంdంdM�    jంXన L� �� . 

�7�ంdM� , J}U మ7L��ల6   అ4సం�నం jంXనL�  మన]à  
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ఏమ-�ంX ? --  �హ�·  అ-�ంX . �హ�·  అ-న� �  మన]à  �� \  

ఉం�  ���  �x క� ! 

     మనం  Âl �లం\  శ¢ర మ áxÞల�  p�త�aత  jంX ,$హ� 

�పంచ	 �M  �షయ	ల �1, తల�ల�1   ఆనంద	4  

అ3c½ం�6ం7  �వ´వం  �   ��]�J)	 : 

       ïటM)ం± �   ఆనంXం9L�  �b� . �హ�మం�   ఏ0±? -- ఆనం�M)  

Mర�ంPన L� .  

ఆనందమయ ^�M)  Mర�ంÂe . �షrనం�M)  Mర�ంÂe . ఎవz. అM) 

ర�ల  ఆనంద ́ LM)  అ´వం  9��§   L¬ ఆ �f�ëత ��� M   "ందగల� 

.  

ఈ �ధ	  \  �వ�ం�  �  ��ంచడం  వల»   ఎంత�లం  >వణం \�ంPJ  

LసJ  �´వ	  అðక	 \  ఉం�, �వ ´వ	4  ��Piట"6ంd  

Mసà7Úల# , xరTర  ప���¸ల�  ��]�J)ం : 

        ఆ LసJ ( �హLసన , �కLసన , �స�Lసన ) బలం  �  ��న 

ఆనం�M) అ4భ�ంచడం  వల»  మనం  �b� \  అr�	 .  ఆ LసJ బlM)  

Ì��"e . LసJ `య	4  Écక�ంÂe. �బ±"  ��  Lసనల�  ��న  

ఆనం�M)  Mర�ంÂe . ��  Lసనల4  `-ంప  9]^Le. �7�M)  
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ఆ>-ంÂe . ��  Lసనల�  ఉన)�  ��  Uúల�  ఉన)  అM)  

సం��s} . Lసనల4  �డP  �హ�	 4  ఆ>-ంÂe .  

ఈ  w*జMత   �వ´వం   4ం�  బయట పdలం�   అM)ం± కJ)  ఉత�మ#న  

“అహం �7��� “   అ3 మ7 Lక�	4  >వణ ,మనన , MX��సన ల   �cs   

ఆp�4భవ	4   "ం�e . �వ´వ	   ÌవdM�  సzన  ��U�  మంx  

ఇ� : 

           అహం �7��� :   34  �హ�	4 .  

	ంx   ఆత�సc©�డ4  అM  ´వన  9rలJ)� , ఇ� �  34 

�హ�	4  అM ´వన  9rలJ)� . ఆ  ��-  iంÂ� . �బ±" ఏ దర{నం  

కeVJ ,ఏ అ4భవం   కeVJ , ఆ ��� �  	ంx,  �M�  	ంx  34 �హ�	4  

అM ��రం \  ఉం�   L±M  గమMంచడం  sLe .  

        �వ´వం   అం�   జననమరúల �  ��న ,�షrల� ��న , 

Lసనల�  ��న   ఆనం�M)  అ4భ�ంచడ·  �వ´వం .  �బ±"  34 

�హ�	4 ,జనన మరణ	}  �M Lడ4 , 34 Lసన} �M Lడ4 ,34  

సం��ర	}  �M Lడ4 , 34 Uణ	}  �M Lడ4 , 34 అవస�} �M 

Lడ4 ,34 పంచ ^శ	}  �M Lడ4  అM  అM)ం±M  Mర�ంP.  ఉన)  

L�వ§  L�  �హ�	 .  



�ాధన పంచకమ�  Page 273 of 324  

       ఇl  Mర�ంచడ·   �వ´LM�   సzన మంx . ఇక�డ  ఆత� సc©�� , 

అక�డ  �హ�	 .  

       34   �హ�	4   అ3  ´వన   Écక�ø�   ఆp�4భవం   వ]�ంX .  

       34   పర*త�4   అ3  ´వన   Écక�ø�   �7�4భవం   వ]�ంX .  

ఆత�  �lÆత#నX   క4క ,  34  శ¢ర మ  áxÞ}   �4   అM  

�లసc©పం   కం�  అÆత#న  ల`úM)   Écక�ంÂe .  

        t�	 , ]M¦త	 , Mర�ల	 , Mశ~ల	  - ఈ J}U   ల`úల�   

ఉన) áXÞ  *�·  ‘34 �హ�	4 ‘ అM   MX��సన  9యక}V¸ంX .  అల 

9�న త�Lత  56 ఆp�4భవం  క}V¸ంX .  ఆp�4భవం  కeV.  కర�4 

అðగ0ం9��b . అðగ0ంÂక  అ� �  �ల చßM)  Ï}]6M  , �lM� 

అÆత#న  పదÞ��  �rణం  9re . ఎక��కక�డ   U�b  yఠం   jË , 

ßðt�3  ఉం�� . ఆr  ���M  అంXం�p� . �M) బ±"  ఆ>-ంP  

	ంx6 m�Ø  ఉంde .  

          �lÆత#నX  ఆp� క4క  34 శ¢ర మ  áxÞల4  �4 .  

ఆత�  �7త� \  ఉన)� �  �b� \ ,  జనన మరúల6  �బ�  ఉం'ంX .       

ఆత�  అంతsత� \  ఉన)� �  	��వస� �  ఉం� , కర�6  అÆతం \  ఉం� 

,�హ�ం \  ఉంX .  
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ఆత�  పర*త� \  ఉన)� �   �lM)  అðగ0ంP  �lÆతం \  ఉంX .  

  శ¢ర  సంబంధ ��s} , $ధ} , జనన మరú} , ఆ§గ� అJ§\�} 

,J}U  వs¥>మ ధs�} ,v� 6ల [ò} , మన]à6  సంబంðంPన  

]ఖxః×} ,áXÞ�  సంబంðంPన  Mర¥r}  J� �b : 

   (వs¥>మ ధs�} : �హ�చర�ం , గృహస�ం ,సంJ�సం ,  Lన�స�ం . ) 

  అY  అస}  9reàన  పM .  అ� �Pన� డl»   అ� 34  �4 , అ� J�  

�b   అM Mర�ంÂe .  áXÞ �M  Mర¥r}  వదle . అం�  �.�కత}, 

ప�0¸}  Æøre . ‘34 ‘ 6  i'"6న)  ప�0¸ల5) áXÞ �� . ‘అమ� ‘ -

-  అన\3   u�»ళ» ��   ‘అమ�’  \ , 

       ‘ తం= ‘ -- అన\3  “జగతః  Ëత)  వం�  yరcÆ  పర·శcరం “  అM  

jప గల\e .   

ఇl  ఆ  సscంతs�0pcM)  áXÞ  ఒ� ^Le . áXÞ  ప�0తpcM)  Ì��"e 

. ఇl  �క  ".  �వ´వ· . ఇl అ5) పర·శc���  iట"డం  sLe .  

అంద¢)  ఈశcర ��M�} \ , ఈశcర ��üంబం \  ,ఈశcర ´వం �  

hడటం 3�~ ^Le .  

     34 శ¢ర	4  �4,  34  మన]à4 �4 ,34 áXÞ M �4 , 34 

సరc�ల సscవస�ల �4  అ�J¦M : 
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34  అ�J¦   అ-న పర�హ�	4 . Jశన· �M Lడ4 . జన� �x, 

మృ¸�b �x . ఏ �లం �4 �x . ఈ  శ¢ర·  �x , అనంత సృ½"  ఉన) 

�కÌ-J  �d  J6  ఏ సంబంధం  �x . అనంత సృ½"  ఉJ)  �కÌ-J    

34   ఉన) L�M .34   అ�J¦   అ-న  పర�హ�  సc©ప	4 . 

�lÆత#న  పర�హ�	4 .  

    అM  ´�ంP  jద�ÌM  ��ంతత , సం�ష	 , సమతc	  కeOన  

ఆనంద	ల�  మన]à M}�^Le : 

          J�3  అనంత �శcం  ���ంX . �M�  JÖ±"  సంబంధ	  �x . 

అనంత �శcం  .క�  ఆ�sTవ, �§�Jల�  J6 సంబంధం  �x . ఆ 

రక#న  సP~�నంద	 , Mరంతర	  Mత� vwJనంద  ��� M ,  

సత� vwJనంద  సc©ప	4  M}�^Le .  

L�ఖ� : 22) 

                 గరcం   �డP i�"e . ‘అహరహగVరcః ‘ 

¨వ·  3న3 , ఈశc��  3న3  అహం  �డP i�"e .  

�హ	�  p�త�a ´వ	4  iం�6M  ,�షయ వ]�bల  యంx మమతc 

´వ	4  iం�6M ,ఇత�ల4 అDరవప�t�  మనం  గరc ప�¸ం�ం .  

ఈ ప���¸ల5)  మన� గscM)  iం�p- . ఈ గరc	  అహం�ర	   

.క�  ��©ప· . అహం�ర	4, �M �7 "  ఉన)  ప�రÞ� "రల� 
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ఉన) p�త�a ´వ	4   vÄత�\   ప��eø�  ఈ గరc	  అహం�ర	   

.క� సc´వ· అM అరÞం  అb¸ంX . ఈ  గరc	4 ,  �M�  �రణ#న   

మమతc ´వన4   త�uంÂలం�  అహం�ర	4   సcసc©ప#న  ఆత� 6  

సమర ణ  9re : 

      ఆ రకం \  అవ5)  �డP i±"న� �   *�·  అX  �ధ�మb¸ంX .  

                                                     -----�-sం .    

 

 

file--96                   

 L�ఖ� --23) 

                        అ3క   �ల  సం ॥  ల  4ం�   త6�వ  v� � jంXన  జం¸ , వృ`  

v¸ల  దగVర  4ం� జన�  ఎ¸�Ø,   అ3క  ప�úమ	}   jంxØ,  

*�Ø  *నవ   జన�  ఎ.�  వర6   34 శ¢ర	   అ3 ´వం�  

�¸6¸J)	 .  

          34  �హ	4   అM  ´�ంచడం   FంX  v�  జన�ల�  సహజ· .  

ఎంxకం�   L±�,  �కృ� � సంబంðంPన   శ¢ర	 ల�   ãర¥pcM�   

9�^వటం  జరగ�x .  
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          �5  *నవ శ¢రం   దగVర µ9~ప ±�   *నవ శ¢ర Ms�ణం �4 ,  శ¢ర  

L�yర	ల�4   సంãర¥తcం   9�^వటం  జ�OంX .  ఇక �దట   

�LeàంX   శ¢ర Üందర� 	4   సంరÛం�^వటం  �cs,   �ప దనం, 

DరLM)  iం�µ4ట  �cs  �Leàన  �హ  ప� ర`ణ  �x . మనవ శ¢రం   

ఇత�ల6  ఉపN\రÞ	   µర�  M¬¶¦ంచబ�ంX . ‘ప§ప�sరÞం  ఇదం  

శ¢రం ‘--- 5 *నవ  శ¢రం  5 µర6  �x . ఇత�ల6   స7యం   

9యdM�  ఉపNగప�  ప�కర	 .  

        మ  áxÞల4 ప��ం  9యడ· �]�తం మన అంద�  కర�వ�# ఉన)X . 

(ఈ �షr}  ��క hdమÝ   �   �d  ఉం�- .) YM �cs  శ¢ర మ  

áxÞల4   అðగ0ంP ,  ïటM)ం±�   అÆత#న  సc��శ	, సcసc©పం   

అప§g4భవం   �cs  "ందవ�~4 . 

 ఇX  ఎంx6 j��J)� ?  --  మన6  కe�  �� ఆ�చన   కeOన�డl»   ఇX  

ఆr జం¸ జన� సం��ర	   వల»   వP~ంX  అM  U��ంÂe .  ఉ� : మన6 

భయప�  ల`ణం  వP~ంX . ఇX ఏ  జం¸bX? - ��  జం¸   సc´వం .         అ�  

ఇంµక�)  భయiట"డం  -- ఇX   õర జం¸ సc´వం . ఇl  మన�  ఏర �  

అM) ల`úల m4క  ఆr  ల`ú}  గల  జం¸ సం��s}ం�- .  

                      �బ±"   ఆr  ఆ�చన}  వP~న� డl»   ఆr   జం¸  సc´వ 

�´వం  పM 9Z �ంX   అM ÄÅంP,  ఆ ల`úల4  Mర�ంÂe .  అల 
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Mర�ంచగe�   శ��   *నb�µక���   ఉంX .  �బ±"   మన6న)  ���M) ,  

�చ`ణ4  ఎక�డ  �MNOంÂe ? --    

                       మన అంతఃకరణ	   �MNOం9� �   34  dతJ�M) ,34 

ఆత� సc©�డ4 ,  34 �హ�	4   అM  ��రప�  ఉం� ,  ఆ  ��ర#న  ��� �  

ఉం�   ఉపNOంÂe .   అl   9ø�   కర�} ,  సం��s}   రద¶bp- .  

సం��s}   రద¶«�   ��నం  j��J)� . ఆ   �7�4భవం  ఏర �న��   

*�·   �M�cs,   ఆ vwJO) �   ఈ కర�} , సం��s}   దగÞం   అbp- 

. దగÞం  అం�  ఆr  సం��s}  మm »   56   �చ6ంd ఉం�- .  అ�  

ఉJ)-   అం. .   

                       ఏÇ  �షయం  �J)�,  భయం  ��ంX.  అం�   ఆr  ల`ణం   

మన�   పM  9�ంX .   �బ±" ఈశc�M   ఆ>యం   "ంXన  L�   êట"êదట   

"ంXన  ��.0± ? --  ‘అభయం’ .  YM�   భయపడటం   Ì¸ంX . �M�  

y'  °ండవ  ల`ణ#న  భయiట"టం  �d  Ì¸ంX . ఈశc�M  ఆ>యం  

"ంXన� �  ఆ  ఈశcర  ల`ú}  మన�   ఉంdలన)*ట .  ఈశc��  పరమ 

దr�b . అ'వం±  దr స	�M ల`ú}   దయ, ̀ మ   మన�  ఉంde 

. ఈశcర ల`ú}   జం¸b �   ఉం�r? --  ఉండb .  మM½   అ3 L��  

çధ0కం\  సరc ëత దయ (�వలం  జం¸bల  �డ�  �x ) అంద� �డల  

ఉంde .  
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                       ఎవ¢)   �మర{న  9య�డx,  Lదన 9య�డx . 

�మ�{ంచdM�  అస}  ��\   ఎవ�J)� ? --  ఉన)X  అంp   ఈశc��  

అ-. .  Lదన  అహం�sM�  U�� . Lదన   �దన   µర� . �బ±" Lదన4  

�ర0ంÂe .  �కÌ.   అహం�రం  ఉన)�» .  

                        ‘ Lద  �ధ	   వదe  y�4 , Jద మ� �   నశ�   *�4 . ‘ 

5 దృ½"  �   5X  ఎl  క° "̂,  L�  దృ½" �  L�X   క°V"  క� !   5b  jÃ X   

క°�"   అన)� � Lదన వ]�ం� ?    మ�  అl  అనdM�   కష"ం  ఏ	ంX ?    

సc´వ ¢p�  °ంé  �.�క  �b} .  ఎవ�  అ4భవం   L�X . ఎవ�  

సం��s}  L�� .  

               ఇl   ఎవ��   సంబంధ $ంధL�ల4   ®రÃట� åJ   దయ ,  `మ   

అ3  çధ0క  ల`úల�   ��ంÂe . çధ0క   ధs�M) ఆ>-ంÂe .  

�మర{}   �6ంd   ��ంÂe .  అ� �   *నbలం  అM ం�6ం�ం .  

ఎవz.   అl  ãర¥ *నb}\   ��ంచdM�   �యత)ం   9��§ L�  

¨వpcM)  "ందdM�   ఒక   అరôత   4   "ంxp�  అM  j��J)� . అl   

అంతssÞM)   ఆ>-ంP  చదLe .  

        �వ ప�ú* �మం �  s- 4ం�  ఏకకణ ,  Xcకణ ,  బ�కణ  �b}  

\ ,పæ} \ , జం¸b}\  త�Lత  *నb}\  �d   వ�క�  మr�ం .  

అం.  \M   �వలం   జం¸b�   *నb} \ అవ�x .  
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   L±�   �MX ,   *నbల6  *�·   ఉన)X  ��క	,  �vwన	  �   ��న   

áXÞ .   ఈ  °ం±M   ఉపNOంP   ��  ఆ�చన  �4   5b   ఏ  లg�M)   9s�   

ఆ  ల`a  �XÞ   µర6 పM  9re .  

      అం.  \M   తమ4  p	   Ï}]^�M  , తమ4  p	  *�~^�M ,  

�హ·   3న3   బంధం �    P6�6న)   జం¸bల   వ�   ��   �వ��ంచ�డx 

.  

ఇత�ల4  స� 9ø   M0త�ం   Lదన   �డ� ?  --   

         “ సత�ం  örU “,  “ ÷యం  örU “ ,  “ సత�ం   అ÷యం  న örU 

“.  

సp�M)   ÷యం   \  jy e .  5b  jÃ X   ఎx± L�   �Jలం�  L�  

సతcUణం  �   ఉన)� �  �ం�� . ర( Uణం �   ఉం�  �J)  ప±"ం� ^క   

తMష"ం  వP~న'»   9��� . తþUణం  �  ఉం�  అస} �న� . తþ Uణం 

�  ఖండన మండన }   వ��- . ఇ�b©  ఖం���� . అక�డ �vwనం , ��కం  

�ËంÂ-.  

ర( Uణం  �  ఉన)L�   �J)  ఆకnం�  9]^� . ఆ  Ïe�.ట} ,  áXÞ  

��సం ã�� ��x .  అక�డ  �cరÞం  అడ �ం  వ]�ంX . ఆ ��ÞంpM)   

ఒ� ^Le   అం�  అక�డ  J ]ఖం   ఉం'ంX .  
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          ‘øs� ‘   ఏం  já¸ంX ? --  5 ఆ�యం � 11%  �నం  9re .  అX 

Åంxb}   y±]�J)s ? 

స*జం   56 సంyXం9  అవ�శం   ఇP~ంX .  అ�  స*జం � ఎవ��.   

అన) వ��xల   µరత  ఉన)Ç L��  ఆ  M0త�ం ,  ఎవz.  అJ§గ�ం  � $ధ 

ప��J)§   L��  ఆ M0త�ం   5 సంyదన �  µంత  ´గం  �MNOంÂe . 

ఎవz.  L�  �వJM)  గ��^dM�   అశ6��   ఉJ)§   L��  

ఉపNగపde . అX  *నవతcం  క� !   ఆ  �నం  �cs   Xవ�pcM)  

"ందవ�~4  క� ! 

            Åం� మతం  �   YM  U�ంP  jప �� ? --  ‘ ���న �యం ‘  �   

jప M  ధర�ం   ఉం� ?  భగవYVత  �  �నం  9యమM   jప �� ?  -  మ� 

మనం   ఏం   ఆచ�]�J)ం ?   -  మన6 ఏX   అ4�లం  \   ఉంÇ   �M)  

ఆచ�]�J)ం . స�\   ఆచ�ం9L�  ఎంద�J)� ?--  మన6  అ4�లం  

\   ఉన)  ఆచరణ   9త  ఏర డ �   LసJబలం   9త  మనం   �మర{   9]�J)ం . 

�5 ‘  ¤�మతస�§�4సం�యp�’  క� ! 

      ఉపMషU  ఏ  tòM)  jy N , ���న�యం  �M)  ��yXంÂN   

మనం   �d  ఆ దృ½"  �  jË.   �దన  ఉండx  క� !  �బ±" సp�M)  

M©ËంÂలం�   ���M) ,  అ4భవ�w�న   U� L��ల4   ఆ�రం  

9]^Le .   



�ాధన పంచకమ�  Page 282 of 324  

        ఆ సp�M)  jÃ ట� �  �d సతcUణం �   *�·   ఉం�  jy e .  

అ� �   *�·   �మర{  6  pb  �6ంd  ఉం'ంX . ఇం�  ఎx±  L��  

అరÞం  అ«�   ¢��  ఉంde . అంత   ఓ�  , 3�    �కÌ.   *�»�న�M 

వల»  �Nజనం  ఏ0± ?   ఇం^��  jప à46న)� �   jప డం �d  

దండగ   అM ంచ�~.  

అ�»   అ-.   *నవధర�ం  ^� -న'»   క� !    

         మM½�  *�·   క�  మనం   jప గe�X . ఏ   సమయం �   ఎక�డ   ఎl  

ఉంde , ఎl  �వ��ంÂe   అ3X   సమNPత   �జw  (çప� �లజwత ) �  

ఉంde . ఇX  �క  సత�ం  Ïe�  �Nజనం  ఏ0±?  Lద �ధం  వల»   

మ4¤�ల మధ�  ఎడ$'  వ]�ంX ,  �వ´వం  ఏర �¸ంX . �బ±"   

Lద�ధం   వదei�"e .  

          ఈ   సమNPత  �జw 4  మనం   ఎంx6   �ద�{ంచడం   �x ?  --   

జం¸  సc´వం   పM 9]�న)ంxవల»,    �M)ం�   �డP  iట"�క  Ìవడం  వల».  

అ� �   ��కం   పM 9యx.   

  ఎx±L�   ఈ Uణం  �  ఉJ)�   Ï}]63   t�త ,]M¦తం , Mర�లత 

, Mశ~లత    áXÞ   ^� వడం   వల» .  áXÞ   ]M¦తం\ , ]�ం\ , Mర�లం\ , 

Mశ~లం \   ఉండక Ìవడం  వల»    ఈ సమNPత �జw �   స�   ఉండ�క 
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Ì¸J)ం .  áXÞ  ఆ  J}U  ల`úల4  ^� 6ంd   ఉన)� �   సp�M)  

jప గలb .  

            అస}   5  ఉ�¶శ�	   సp�M)  U�ంP  jప డ·  క� !   సp�M)  L��   

ßధ  పరP , 3�   L�M  ఉదÞ�ంచడ·   క�   ల`aం .   L�  అహం  

పగలµ�"లM  �x  క�  !    �కృ�  �   ఏX  ఇø�  అ�  ��O  మన6  వ]�ంX  

క� !   ఎx± L�  అహం   ;బ�  �3'»,   $ధ   ప�'»   మనం   *�»�.   మm »   

మన6   అ�  ��O   వ]�ంX  క� !   అ� �   జం¸   ��-  �   XO   Ìవడం  

జ�U¸ంX . �బ±"  జం¸b}   l\  మ4¤}  �d   Ì�»� ^వడం   

జ�UØ   ఉం'ంX . ఈ  సp�M)  ÄÅంÂe .  

  

L�ఖ� : 24)        ��wల�    Lదన} 9యవx¶ : 

                   

                       ఎవz.   అ4భవvwనం   కeVన   స¸ �¤} ,   ��  సజö4ల�   

Lదన 9��§   L�M  ఈ  సృh"   ¦Û]�ంX .  ఆ ‘ áధ జ4} ‘ -  �వ4�6�} . 

L��   ఈసcర4Äహం   ఉం'ంX . L��   అJúత   కర� ఫలం  ఉం'ంX .  

అం�  కర�ఫలం   L�M   ఏ�   9య�x . L�   ¨ï�únక   �  ´గం \,  

L� వ�వ7రం   ఉం'ంX . అl   జ��   చర�ల వల»  ,ఏ   �రణం  9తJ   

కర�ఫలం  ఉం�   L±  �ణ�  yప   ఫepల�    
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              �ణ�   ఫల·þ   L�M   ఆ>-ంPన   L�M   ఆ>-]�ంX , 

              yప   ఫల ·þ   L�M   ఏ  �ధం \  J  Lదన , �దన , ûదన , 

�మర{ల6  U�  9�న  L�M  ఆ>-]�ంX . L�  *�»డ� ,  �నం  

వÅ��� .  ఏX  vwనþ , ఏX  సత�þ  L��  Ï}] . YMవల»   L�  తర�న  

�కృ�   ã46ం'ంX .  

           �బ±"   vw4ల� ,  �x స¸ �¤ల�   Lదన6 Xగ�డx .  L� 

jÃ X   అరÞం   �క Ì-  ఉండవ�~ ,  అరÞం  9]63ంత   áXÞ  ��సం  

�కÌవ�~. �5   ఆ  Lక�ం   అl�   U��  i'"6J)  �d  56  ��తం�  

ఎ� �  ఒక� �  ఉపNగప�¸ంX .  

      మనం   ఆత� vwన  సంప4)ల4 , ఆత� �gp�రం  "ంXన L�M  

�త�`	\ , మన  సclభం ^సం  ఆ>-ం9ట� �   ర(Uణం  �   ఉం�  

ఆ>-ంP.   L� .క�  �జw , సమరÞత  5�  �వÅంP,  ఆ Uణ· ఇం�  వృXÞ  

jంx¸ంX . ఆ Uణ ధర�·  అ%వృXÞ  jంx¸ంX .  ఉ� :  s`]}  ¦bM 

^సం  తప]à  9��.  ¦bM  వరం  "ంXన  త�Lత  L��M   తþUణం  

i�OÌ-ంX . అX  బలవత�రం   jంX  Åంø  �వృ��   \  *�Ì-,  Pవర6  

¨వ·   ã46M   Lళ�  �JశJM�   సంకe ం9  పM� ã4^Leà వP~ంX.  

�బ±"  ��bల4 ,  ఆత�vwన సంప4)ల4   సతcUణం   �  ఉం�   

ఆ>-ంÂe . తప Mస�\    సతcం �3  ఉంde . తþUణం � , ర(Uణం 
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� ఉం�   ఆ>-ø�   అ�  మ�ంత   వృXÞ  jంX,  ఇం�  పతనం  jం�  అవ�శం  

ఉంX .  

         అంxవ�»   ఆ>*ల6  m`�  	ంx  �¢రక , *న�క  JP ,JదÞత  

"ంX ; Mత� కర� }   ã��9]6M   ఈశcsర ణ ´వం  �  mÎ�e .  ఇlం±   

Mయ*ల   m4క  ఉన)  సత�ం  ఇ� .  

         సతcUణం�   ఆ ��� �  ఉం� , �x సజö4ల4  ఆ>-ø�   అ�  వృXÞ 

jంx¸ంX . UúÆత  ����   ఉం�   ఆ>-ø�  °ప $' �3   �Ûతcం   

వ]�ంX,  �ధ�మb¸ంX .  బయట  56  �ధ�ం  �M  అం�ల5) �d  ��  

సజö4ల  సమ`ం �   అ5)  �ధ�· .  L�  �M)ధ�ం�  �� Uúల�   

��న  �కృ�   ఉపశ0ంP  ఉం'ంX,  �´వ�ల#   ఉండx .  �బ±"  

Uణబలం    త�Vప ±�   �ధ6}  Lళ�  లg�M)  "ందగ}Up� .  

          vw4}   �Ûతc  ��� M  ఆ>-ంP   సxV�   ఆ>rM)  ^¬� � , ఇl 

ఉం�  సహజం\  ఆత� �gp�రం  ల%]�ంX . సclభం ^సం  -  ‘34 ‘ అM  

అ�Oన� �  ఆ ‘33 ‘ బలప�¸ంX .  సxV�b}-   Mజ	\  L¬�  

��ఫల	  ^ర�.  5  వద¶ 4న)  ��క  సంపద  L�Öంx6 ?   L�  

ఆ¦ం9�0± ?   5b   �డ   ఆత� vwJM)  "ం�ల3  క� ! 

     ఆత� సc©పం  U�ంP ,  �M  �ప దనం   U�ంP   మన6  ßðంచడం �cs   

L¬�   ^ర� .  L���   �Nజనం  ఉండx : 
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     L� �x �ంగb} .  మ74´bల6   సc�Nజన  �ం`   ఉండx . 

�బ±"   మనం  9ø  µX¶y±  øవ వల»  మన  �3  Pత�JXÞ  క}U¸ంX. �బ±"  

చ¸�cధ  JÙష }  9øట� �  ఏ  �ధం\  ´�ంP 9re ?  34  

U�b\��X   9�4 ,అX 9�4  అ3  ´వన  � ఉం�  Pవర6  U�b4  

Mయ0ం9   ��- � ఎxUp� . YM వల»  5�� �Nజనం  �x . ఇం�  

పతనం jందడం  జ�U¸ంX .  

       �బ±"   UúÆత#న  పధÞ�  �  �Ûతc  ���  �  ��  సxV�b4  

ఆ>-ంÂe . అ� � *�·  ��  సxV�b4  ఉపNOం�^గ}Vp� 

.  

       Lరంp  ��తం �  ప�ãర¥pcM)  �ðంPనL� :  ప�ãర¥తcం -  

�వ4���వస�  6  9�నL� . అం�  గ*�M) ,జన� sÅత�  ��� �   9�నL� .  

L�M  ఆ �ధం \3  hde . Jమ�yల�   ��న  �వ ´వం �  

hడ�డx .  

             మన6  కeVన  $ధల4  h� veప� , మన6 సల7 eP~ , dతన� 

వం¸}\  9�  సzన  *రVం  hË��� . ఈశcs4Äహం  వల»  L��  అyర 

దయ క}U¸ంX . L��  ఉ�Éనత, 	Xత,  క�ణ,  దయ ,  ve ,  ఉÃ`  

lం±  ఈశcర ల`ú}  ఉం�- . �బ±"  �ంత  jË J ,  ఎM) ��»  jË J 

,  FంX ��-�   XO  వP~  ßðంచdM�  �రణ	 - L� ఈశcర ల`úల�  
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'¬Ëత# , అస}  సంకl M�  ఇష"పడML�  ఎxట 4న) L��  dతJ�M)  

·÷�ల dM� , L��  Ì�ట"dM�  సంకl M)  ã4p� .  

   అ;ంత  కష"#న  ప   ఆ  ��- �  9�6న)  త�L.  Ï}]�ంX .  L��  

ఉన)  దr హృదrM)  మనం   అరÞం  9]^Le .  

 	Xత : సxV� ���}   �*న�ం \   	ఖం �  ఈశcర మంద7సం  �  

ఉం�� .  

మన	  6తర�	}  L��  9యడం  వల»   L� vwన  సంపద , క�ణ , కృప  

మన�ద  6రవ6ంd   మన·  అ��  i�¸న)'»  అb¸ంX: 

           ఉ� : వరjం  ఎ� é  ప�¸ంX , �5  6ండ  ß�»ంP  ఉంX . అl 

అb¸ంX .  

L�  ¨ï ´వం �,  ¨ï �únక  �  ´గం \  L� 9య వల�న  కర�L�M)  

L�  ®ర����� . మనం  �cరÞ  �Nజన	  ల�  ��న  �మ�క  కర�ల�  

ß�»ంPన  6ండ వ�  ఉం�  ఉపNగం  �x . �బ±"  ß�»ంPన  6ండవ�  

ఉండ�డx .  

ఈ  అనవసర  Lడన	ల వల» , తర�	 వల»  అఖంdనం�M)  "ందక  �ర# 

Ì¸J)ం : 

        ��cసం  �   ఉం�  L� vwన  ప�పకcత 4  5b  అంx^గ}Vpb .  

సxV�b4  సంశయం \  h�న� �  5b  L� 4ం�  ఆ  ఆp�నందం  
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Æ]^�� . vwనం  �క,  �షrనందం   �  ఉన)L�  �7�నం�M)  

అðగ0ంP  ఉన) L�M  ఎl  అరÞం  9]6ం�� ?  మనం  M/  ÌØ ఉన)  

�bలం . M/ ÌØ  ఉన)L�  �ల6వ �  ఉన) L�M  ఎl అరÞం  

9]^వడం ? 

        సxV�b4  �మ�{ంచడం --  ఆ�శం �  ఉ0�  ��న'» ,  ఆ �మర{  

మన��  ప�¸ంX . క4క  ఇX M½దÞం .  �వ4�6�ల4  \M,  సxV�b4  

\M  ��తం �  ఎ� é  �మ�{ంచ�డx .  �మర{,  Lదన  9యsx . 

9యdM�   L�6న)  Ïe�� , ����   ఏ	న)X   మన దగVర ? 

           సత��-   eం\ల4  సృ½"ంÂ� , ఎంx6 ? --  త�cs  ఈ  �కృ�M   

Xవ�తcం  �  MంÃ  అవ�శం  ఉంX . అంతమంX�   ఒ���   Åరణ�యeంగ 

దర{నం  �  కర�}  రద¶bp- . సం��sల4  రx¶ 9య  సంకe ం�p� .  

�*4�}  ��కం\  9ø �Fయ 6  సృ½"�  అవతల ఉన)  M�cషయ ���� ,  

M�cకల  ����  సంబంధం  ఉం� ? 

            L�  అl  ã4^వdM�  సృ½"M  $U 9øంx6   L��  ఉన)  

అyర క�å  �రణం . ఏ0  ^� Lరంద�5  $U  9]�J)� ? -  L��  

ఈశc��   హృదయం �  �ష �  �]6M   ఉం�,  �bల4  ఉదÞ�ం9ంx6   

సంకe t� , సంకl ల4   కXet�  ,  ఆ ¨ï �únక  Lళ�6   ��-ంP   Mజ 

��త వర�నం   ఉం�ట'» , అంత±  క�ú స	�} \   L� �వJM)  ఉంP  

ఈశc��  9]�J)� .  L`��  L�వ7�క   �వన èe   �   9యటం  �x .  
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              అంxవల»   L��   Lదన  9యడం ,  �మర{   9యdM�  �యత)ం  

9�నంxవల»   �Nజనం  ఏ	ంX ?  -  �Mవల»   L��  Ì«�	ంX ?-  

ఆ�శం  ��  ఉ·��న'» .  అX సృ½"  ధర�ం . ఆ  రక#న  ప����  క�Vట'»  

ఈశc��  h��� .   ఈశcరMంద ,  ఋ½Mంద  పM�sx . ´వన�  �d   

s�డx , ఆ రక#న  అవ�శం  ఇవc�డx,  Écక�ంచsx .   ఆ   

Mం�]�¸ల6  ÷ంOనట»-.  ఆ  మ74´bల   9త   �y4Äహ  

సమ�Þ}  అbp� .  

              అyర క�ú స	��న L�  �పం ఇLcల4^� . �5  ¦వశ6��  

(�కృ. ) ఆ �yM)  ఇ]�ంX . �M�  ��U �x . �M)  �ప టం �d  �ధ�ం  

�x .  

         క4క   అþఘ#న   L�.క�  సంకల శ��M  త6�వ\  9� hడ�డx 

. L� ఆ సంకల  శ�� �    

  ఎవ�J , �కృ�J   సమర¶వంతం \  ప�úమం  jంXంచ కeVన   సమ�Þ} 

.  

         వ���  \  ఒక   వ�వ7�క   దృక ధం �   *�»డటం  Pన)తనం  క� !   క1)  

L�� , ��  L��  అన)'»  జ�U¸ంX . అlం±   ప����   �  �'"�క�ల  

జ��'»  ఉం�   అ� �   ఆ స�ల	  �డLe .  
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ఎక�åJ   U�Mంద \M,  ఈశcర  Mంద  \M  జ�O.,  mంట3  ఆ  స�lM)  

�డLe .  ఆ  �M)��M)  "ంద�డx .  

                   “ áధజÅ Lదప�త�జ�pం “ 

     ప�త�జ�ం ---  ��తం �  ఎ� é   9య�డM  పM .  

సxV�  సంకల ం  mనక   ఉన)  �únక   U�ంP   �*4�ల6  ఎl  Ï}]�ంX 

?--   అX *నవ ·ధ]à 6 అం�X  �x . ఉ� :  Ëల»L��  Â�»
  ఇP~,  5b  

jË ంX  �3'»\   L�  మ  áxÞల4  5 �c�న పర�6M  ,  ఓ��~  మంP  

ßðంచడం  lం±X .  

          అl�   సxV�b  9ø  �ర��*}   అ5)  �d  ఒక  ®y} . L� దృ½" 

�  మనందర�  üడ �ల· .  �బ±"  మనe)  ఆక�jంP,   ఆ  రకం\  మనe)  

�c�నం  9]6M ,  మన�M   dతJ�M)  ·÷�e  ,  మనe) vwనం  ��6  

� ¸J)� , మన6  vwJM)]�J)� .  అY   L� 9ø  పM .  

          అl  సxV�  �únక  Ï}]^Le . L�  అంతరం\M)  ÄÅంÂe . 

సp�M) ÄÅంÂe . �M)  ఆ>-ంP   ఆ  ��� �   ��ంÂe .  

                                                     ----  �-sం .  
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�ధJపంచక	  n] -97 

 ఆకe§గం నయం �Lలం� �M� P�తà �Le �M� %`« 

ఓౌషధ	 అం� శ¢ర�� అ-న L�� ఆకe అ3X bం'ంX. �M� ఆ7రం 

ఓౌషద	\ �Le  

%ýషధం  :- అం� ఏ0±? ఎంత Æ]^Le ? 

ఇం± 	ంx ఒక� “భవÆ %gం�f” అం� ఏ0��� ?ఏXbం� అX %`\ 

����. అం.  �5 �.��ంP తr� 9� ఇవc�క�! అl� మనం �d 

�.�కత} Æ��� ఆ సమrM� ఏX bం� అX ఓౌషధం\ Écక�ంÂe. ఎl 

అ-. %`LM y�� ఆ తe» 9�� ఏX �యబ�. �MM ఈశcర ��దం\ 

అత4 Écక����, అl� మన	 �d ఆకe\ bన)�� �కృ�*త ఏX 

��Xø� అX  ఓౌషదం\ *�· Æ]^Le మరల �MM సంతృË�కరం\ 

ఎంత �నకeO. అంత Æ]^�డx.ఆ7ర	 ఎడల ఆ సంయమJM) 

y±ంÂe. ఆ7రం §£  �హ�	\ �కృ�*త ��XంPన þ`\ ´�ంP 

ఎంత·ర6 ఒక �వనవ�వ7sM�  స�Ì¸ంÇ అంత Æ]µM ఆ రకం\ 

రస3M¶IrM) Mయ0ంÂe.�Pకర#న ఆ7sల4 ^ర�డx. 

L±®� � ��తం� ఆ¦ంచ�డx. ఏX ల%ంPJ అం� �*న�#న 

�యత)ం� ల%ం9X. �Kష �యత)ం �డx ఆ r సమrM� ఏX 

ల%ంP. అX. �P,అ�P,షæ�}-ఇlం± L± (e� Ì6ంd 

�.�క	ల4 Æ��� “%ýషదం” \ Écక�ంÂe  
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��ష¥	ల వం± దcందc	ల4 సÅంÂe :- 

అంతరంగ	� U��ంచ6ంd bం� తప  ఇX ï} �x.YM� శ¢ర çణ 

మ9 áxÞల6 ç�న�త  

ఇవc6ంd ��ంచటం sLe.  ఆ సరc దcందcరÅత ���� 9sలం� 

��ష¥	ల3 °ం� దcం�cల4 *�· U��ంచ6ంd �x.°ం� °ం�\ 

ఉన) అM)ం±యంx �d U��ం� s6ంd ఉంde; ఉ�Éన´వ	 

ఉంde. ఉÃ` కeO ఉంde. 

వ�రÞ�lప	} మ�»డ�డx :-    

�కృ�� సంబంðంPన ఏరక#న� *�»డ6ంd �వలం vwన	న6 

సంబంðంPన *ట} *�· *�»�Ø �వనం µన�OంPనట»-. అ� 

��రం అb¸ంX. 

ఉ�Éన	\ ఉంde:-  

ఉ�Éన	 = ఉU +ఆÉన	 =ఉతlష"#న'వం± ���� ఉం�ట. 

�కృ��M దcం�cల4 ht� �x. ఆత�´వం�,�హ�´వం� Mలబ� ఉం� 

hడటం. 
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జగU ��శc�ల3 �±M �M పదÞ�\ hడటం. ఉన)X �హ�	,34 

�హ�	 అM,�న)-J ఆ �f�ëత ���� Mలబ� ఉం� hడటం sLe. 

అ�� *�· సరc��ëతం\ ఉండగలం. 

ఇత�ల దయE ఆ�రపడవx¶:- 

అం� ��రణం\ మనం ఏమ46ం�ం. Ex: ఎవzJ మన6 స7యం 9ø� 

$Uం�, ఎవzJ Ïeయ9Ã� $Uం�. J6 నP~న'» ఇత�} ఉం8 

$Uం�. ఇl ఇత�ల4ం� ఆÃÛచడం �డx. ఏరక#న ఆÃ` 

�6ంd,ఆశ,ఆస�� �6ంd ��ంచడ· ఇత�ల దయE ఆ�రపడ6ంd 

��ంచడమం�.       

25) ఆకe $ధ �d ఒక L�ð వం±�:- 

ఆకe ��న�� ఇప ±వర� మనం ఎl ఉం'J)ం? �M) ఎl hde? 

34 ��Ø3 J�y' �±"న L�ð ఆకe అM hde.అ�� �M� Æu 

స ందన} మన� �6ంd ఉం'ంX.   ఆకe ��న�� ఆ L�ðM �M� 

%ýషధం� P�తà 9re అ3 ´వం� ఉం� P�తà 9re. L�ð� P�తà 

9]�J)4 అ3 ́ వ· ఉంde �M ఆనం�4భLM) అంx� "ంద�డx 

ఎ� å. మనం �షrనం�M) �స�ö��þ అ�� అX �ధ��¸ంX.అl 

ïÈ¸ంX.అl�క మనం ఆr �షrనందం� ఉం8 అX P�తà\ అవx. 
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మనం �షrM) ఆనంX��ం.ఆనంద· �b�.�బ±" ఆనం�M) 

Mర�ంÂe.అM)ం±�కJ) 	ఖ�ం\,బలం\ l6�"«X ’రస3ం0యం’. 

�బ±" ఇX మన]6 j��J)�. మనq���d �7��ర వృ��� 

ఉంde.అ�� �షrనందం ఉండx. �7��ర వృ��M "ంXన మన�. 

5�bన) ఆనంద´LM) Mర�ంచగలb. ఆనంద	4 �స�öంÂe.ఏ 

�షrల� �వ��t� ఉన)ప ±� �d �7��ర వృ��� ��ర# ఆనం�M) 

Mర�ంÂe. 

ఎవ�� �షయం బలం\  ఉంÇ �M) Ì�'"^వ�M� h]^Le. “�� 

çÝ� ఆకe అ3X 	ఖ�#న అవసర	ల� ఒక± అ5 �M� P�తà 

9]^Le అM ఆXశంక�లL� చమత��ంÂ�”. �� çÝ� అం� çణం 

ఉన)ంత వర� తప x �బ±" ఆకe Æర�M� ఉపNOం9 ఆ7రం 

¹గ�వ]�b\ ఉండ�డx.ఆకe $ధ4 తË ం�µన�	. శ¢ర	న6 

తప Mస� క4క ఆకe ��న�� µంత ఆ7ర	4 Æ]6ం7 ఉంde. 

శ¢ర	న6 అJ§గ�	\ ఉన)�� P�తà 9యటం వల» సcస�త 

9��¸ంX.     

26) ��Xన	 %ýష�M) Écక�ంÂe. ఆ7ర	 �� çÝ� తప Mస�\ 

అవసర	 క4క �M) �ð\ Écక�ంÂeàం�. ఆ7sM) ¹గ�వ]�b\ 

´�ంచ �డx,hడ�డx (ఇX 	ఖ�	). 
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�పంÂM) ]ఖ¹\ల ^సం �MNOంచడం� ఆ7రం êద±X. అంxకM 

�M) ¹గ�వ]�b\ hడ 

�డx .       

��ంP ఉన) �� çÝ� 'bల� కe� ఒక $ధ4 ఆకe అం��.�వనFయ� 

ఏర �న ఒక స�¶$',ఒక �'y' �Fయ4 ‘ఆకe’ అం��. అం.\M అX 

ప�ష��ంచ�M iద¶ సమస� �x. ఆకeM MÄÅంచడం, �c�నపర�^వడం 

�ధ�ం �క మనం �M� ÷ంOÌ¸J)	. 

అంxకM అచల ��Þంతం� ఏం jy � ? — “అన)	 .క� tg�ంశ	 

మనసU,5± .క� tg�ంశ	 çణంబU, ఈ °ం�±.క� కల-క 

ఎ�� ]J) అb¸ంÇ J� ఎ�క ]J) ]�!”     

ఎ�å. ఆ Ïe�M �7�నంద	� MeË ఉం�pþ అ�� ఆకe ద� ల4 

అðగ0ంPన ����, సహజ#న ���� ఉం�	.�వన´వం� ఉం� 

సహజ#న ఆకe ద� ల4 అ4భ�t� ఉం�	.çÝ� ఆకe సహజ· 

అ-నప ±� �పంచం� pన4భ�]�న), �ం'న) వ]�bలపట» 

¹గ�´వన4,ఆనంద ´వన4 Mర�ంPన'"�. ఆకe ద� ల .క� 

�´వ	 తUV¸ంX. ఈL�ð� P�తà ఏ0టం� ఆ7sM) ఓౌషధం\ 

*�· Écక�ంచడ·,ఆ7రం ]ఖం µర6 �x,ఆకe $ధ MLరణ µర� 

అM ´�ంÂe.��ల4 U�ంP �.�క ´వన ఉం8 �పంచం ¹గ� వ]�b 
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అ-ం���? �M) Ì��"లం� $UJ)- అM మన e�" � ఏ�� అ-. 

ఉJ)N L±M �న6ంd ఉంde. 

U�¦`ణ�  ఉం� 5�ష"#నవ5) వదle. ఇష"#న� వx}µన)� � ఆ 

ప�రÞం9త, ఆకe9త $ðంపబడ6ంd ఉం�b. అ� �Pన� డl» �M 

��నం� 34 ఆత�4, 34 �హ�	4 అ3 ´వన i±" �M) ప�ష��ంÂe. 

�బ±" �షrల4ం� బయట పdలం� ãర¥�sగ�ం ఉంde. ఇ7	� 

�sగ�ం ఉంde. జగ¸�4 ¹గ�వ]�b\ hడ�డx. సJ��>మ	� 

ఉన) L� ఐx గృహ	ల4ం� %` Écక�ంÂe. YM) t�ల´వం� అరÞం 

9]^�డx. మనం గృహ��>మం� ఉJ) �d సJ��>మ ధs�ల4 

y±ంÂల46ం'J)	. 

�వలం సJ��>మL]ల�J ఏం j�¸J)�? 

ఐxU�� ఎవ© iట"కÌ. ఆ§�� ఈశcరదయ అl ఉంX అM,ఆరవL�M 

అడగ�డx. ఒక�¬ i�. అ� �Je. అ�� �న�M� ఎంత స�Ì¸ంÇ 

అం. Écక�ంÂe. ఒక�� i±"ంX స�Ì. °ండవL� వద¶ Écక�ంచ�డx – 

ఇX సJ��>మ ధర�ం. 

గృహ��>మం� ఏం 9��ం – Mలc 9ø�, Ëం�వంట} �6ంd మనం �d 

ఈãటX  ఈãట� స�Ì«'»\  9]6ం� సJ��>మధర�ం 

y±ంPనLరమbpం. అX�d ఓౌషధ *�ం\3 Æ]^Le. ఆనంXt� 

�న�డx. ఉన)Xక� అM,ల%ంPంXక� అM Æ]^�డx. 
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�నటం �ద ఆం`} ఎంx6 i�"�?-అన)ం .క� tg�ం శ	 మన�ంX, 

�బ±" �నడం� ఎM) mz1} ఉం� అంత\ L± �´వం మన] �ద 

ప�¸ంX. అl మన].క� బలం అంp YM�� ఆ�రప� ఉంX. అl 

మన] .క� బలం అంp YM�� ఆ�రప� ఉంX. YM) �Ýంప9ø� 

మన]�d బలfనప�¸ంX. 

సJ�� ఇX �LలM ^ర�డx. 

అ�O9యడం,jప డం గృహ��>మ ధర�	.-ఇl అ-. 

సం�ర´వన,�వ´వన ఉం'ంX. 

ఈశcర ��దం ఏ¨. అX అ46ం� �7��ర వృ��,ఆత�´వన 

��రప�¸ంX.ఇl ��రప� పదÞ�� మనం ఆ7రం Æ]^Le. �� 

గృహ��>మం� ఉం73 *న�కం\ సన��ంP సJ��>మ పదÞ�� 

��ంచవ�~క�! ఆ �లం� సJ�సం ��~µM ��ం9L�l మనం 

��ంచవ�~. 

ఆ7రసంyదన È�~ ఆ�Pంచ�డx :-  

ఉదయం 4ంP s వర6 మనం F0 �ట�x} ఆ7రం �ద �Oన'»\ 

ఆ7రం U�ం9 ఆ�Pt�, తr�9t�, Æ]6ం7 ఉం8, *న�క 

��-�, మనం �d F0�ట�xల ��-� ప�Ì¸J)ం. �బ±" 
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సJ��>మ ధర�ం� అl ఉండ�డx. 56 ü`\ వP~న ఆ7sM) 

�మ�{ంచ�డx.  

ఉ� ,1® త6��ందM ఇం� అడగ�డx,అðకం\ మరల వ��ంచ sx. ఇ� 

తþUణ ల`ú}(ప�sÞ}). 

�బ±" ఏX ల%ø� అX ఆ§� ఈశcర ��దం అ3 ´వం� ఉం� �M �PM 

గమMంచ6ంd �3 పదÞ�� ఉంde. 

గమMంచ6ంd ఉంdలం� మన] �7��ర వృ��� ఉం� అ5) కeË �3ø� 

�మర{ ఉండx. అ4భ�t�, ఆనంXt�  �ం� �వ´వన బలప�¸ంX. �M) 

బలfనపరÂలం� అంతరంగం� �7��ర వృ��� ఉం� $హ�	� అ5) 

కeË ఏ0 �ం'J)þ U��ంచ6ంd �3re. అ�� గృహ��>మం� 

ఉం73 సJ��>మ ధs�M) y±ంPన'», 

27) �Pకర#న ఆ7sM) ü`\ ^రవx¶:- 

మనం $UంX,$UంX అ3 L±M ^�6ం�ం. ఆ7రం ఇం0య ]ఖం 

µర6 �x. ఆ7రం అం�  ±� *�· Æ]6M ఆనంXం9X 

అ46ం'J)ం. అ� �ధం\ అM) vw3ం0rల6 L±L± �షrల4 

అంXం9 ఆ7sM) �d %ýషధం\3 ఇLce.  

ఆr ఇం0rల6 ఆr �షrలపట» ఆస�� ఆకe. మరల ఆ �షrసక�త 

మన� "డhప6ంd, బలపడ6ంd �7��ర వృ��� ��ంచడం 
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3�~^Le. అ�� ఇం0r} �షrల4 వX���-. “�షr �M 

వర�ం.”- ã��\,�Kషం\ Mవ��ంప బడp-.అ�� *�· ఆత� 

Mష"�,�హ� Mష"� ఇం0r} Mలవక}Up-. 

రంUరంUల ©y} 3�ం0య	న6 ఆ7ర	                    

             శబ¶	} >వåం0య	న6 ఆ7ర	  

                స ర{ తcOం0య	న6 ఆ7ర	 

           Lసన} �åం0య	న6 ఆ7ర	 

అంతరంగం�M ఆp�నందం� ��ం9L�� ఇం0య	లవల» కe� 

�షrనందంకం� అంతరంగ	� "ం� ఆp�నందం ఎం� 

ఉన)త#నS¸ంX.�M� Mలబ� ఉం� అ� M}�^గ}Upb. 

28) 56 ఏX ల%ంPJ  భగవం¸� ��XంÂ� అ3 ´వన� తృË�పde:- 

ఇం0య	ల4 తృË�పరచdM� L±M సంyXంP అ4భ�ం9 ఆనందం  

కం� మన] ��ంతత "ందటం వలన వ9~  ఆనందం Âl �ప దM 

Ï}]6M ��ం�.ఒక��zJ ఎప ±�J Ï}]^Le.ఆ ��ంత#న 

���� కe� ఆనందం ఏ05 Ïeø� ఆ ��ంత#న ���M MలM'"63 

�యత)ం 9��b.  
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ఈJ� మన6 ల%ంPనవ5) గతం� ^�6న)�. ãరcం ^రM� ల%ంచడం 

�x. ఆశ, ఆస6�ల� మనం ^�6న)� ఇ� � ల%ంÂ-. ఇX అ4�లం 

ఇX అన4�లం అ463 అð�రం,హ6� 56 �x.ఎంxకం� 5b ^�ంX 

ఈశc�� ఇÂ~� క4క వP~న�MM కష"మనక ]ఖమనక ఈశcర ��ద 

áXÞ� �M) Écక�ంÂe. ఆ çర$ÞM) అ4భ�ంచడం sLe.                 

�పంచం�M �� �షయ	4 య�తధం\ (ఉన)X ఉన)'»\) ht� ఉన)X 

�హ�· అ3 ´వం� అంతరంగ	� తృË�M,�ం�M,ఆనంద	4 

అ4భ�t�,కర�L�ల4 Mరc��t� ��ంచడ· Mజ#న �ధన అM శంక�} 

�ధ6ల6 ¹ðంÂ�. 

1. �పంÂM) �7��ర వృ��� ht� ఉం�. 

2. ల%ంPన çర$ÞM) ఈశcర ��దం\ ´�ంP అ4భ�ం�. 

3. 9యవల�న (కర�L�ల4) �MM 9t� 34 9యటం �ద3 కర��తcరÅత 

(పదÞ��) ´వం� 9t� ��చడం  

�ధ6ల6  కర�వ�ం. 

29) ��ష¥	ల వం± దcంధc	ల4 సÅంÂe:- 

ఉష¥	,చల»దన	,]ఖ	,xఃఖ	 – అM) దcందc	ల4 సÅంÂe. 

సÅంచడం అం� U��ంచకÌవడం. కష"ం వP~J కష"ం\ hడక,ఇత�ల6 



�ాధన పంచకమ�  Page 301 of 324  

jప 6ంd, �K»½ంచ6ంd ఈశcర ��దం\ ´�ంÂe; కష"మ3 ´వన� 

hడ�డx. 

అస} అస¸� అ-న జగ¸�� కష"ం ఎక�డ? మన6 ãరc అ´�సబలం� 

ãsc4భవం 4ం� కâ"ల e]",]×ల e]" ఉంX.�� సంఘటన4 

ãsc4భవం� Ìe~ hP xఃఖ ప�Ø ఉం�ం.ఆ సరc 

దcందc	}(ఇష"ం,కష"ం) Æø� 34 �హ� సc©��M అ-. ఇష"ం,కష"ం 

అ3� ఉJ)r? – Pత�JXÞ అం� ఇl ´�ంచడ·. 

ఇl 1తన#న అ´�సం� Mర¥rల4 $U9re. ఈ ´వం� �� 

ఆ�చన4,Mర¥rల4,vwప�ల4 �� �MM ఒµ�క�± ¸�P �7��ర 

వృ��� ��రం\ ఉం� ��ంÂe. దcంధc	లM)ం± వలన పరస ర ��దÞ 

అ4భL} వ��-. L±� మన] ��దÞ అ4భL}  "ంX ]ఖxః×} 

"ంX కర�\ ¹క�\ అb�ంX క�! �బ±" దcందc  రÅత పదÞ�\ 

ఉం7,ï±M Ì�'"^Le. 

ఇl Ì�'"µM 34 ఆత�సc©��M అ3  ´వం� ��ంచడం êద} 

i�"e,ఇlం± ´వ	ల� Mం�న మన] 4ం� మనం అసంగం\ 

ఉంdలం� దcందc	} సృ½"ం9 ¸44 lం± ´వ	ల .క� �´వ	 

మన�ద పడ6ంd ఉంde. 

ఏ¨J 34 ఆత� సc©��M,�హ� సc©��M అM Mలబdలం� మనస3�M) 

ఒ� ^6ంd ఉంde. మన]M ఆనం�M) MhðంÂe. మన]M Mర�ంÂe 
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అం� ఆనం�M),ఆనందమయ^శ	4 Mర�ంÂe. �బ±" పంచ^శ 

�Âరణ అన)మయ^శ	4ం� êద} i�"e. Pవర6 Mర�ంచdM� 

ఆనందమయ^శ	 4ం� êద}i�"e. 

ఆనందమయ^శ	4ం� ఎవ� Mర�చడం êద} iడp§ L� అM) 

^�ల4 ఒ��� Mర�ంచ కల�. 

�వ´వన అ3X ఆ ఆనందం�3 ఉన)X. అX Ì�'"^Le. మన]4 

అంత��ఖం ��ంP ఆత�4సం�న	 9re        

అంత��ఖం 9యడం అం� �7��ర వృ��M 9యడ·,ఇం�ం �x. 

ఆp�4సం�న	 9re. వ]�©ప#న ఆత��(అM)ం±� m4క ఆ�రం\ 

ఉన) ఆత�) అ4సం�నం 9యటంవలన మన]� దcందc	ల వలన కeOన 

¸44lం± ´వన4 ht� �Û\ ఉం7 ��ంచడం వ]�ంX. 

సరcధcందcరÅత పదÞ�\ �7��ర వృ��� Mలబ� ఎవ� 9��§ L� సరc 

�Û\ Mలబ�¸J)ర3 సp�M) ÄÅంÂe. 

30) అనవసర �సంగ	} ��P iట"వ�4:- 

సp�3c½ అ-న �ధ6� తన *న�క శ��M,�¢రక శ��M çపంPక �షయ 

øకరణ6 x�cMNగం 9య�డx. అనవసర�సంగ	} J}U 

�ధ	}\ ఉం�-. ��రణ	\ É�ల�షయ	ల 

U�ంP,ధన�షయ	ల U�ంP, శ©bల U�ంP �సంOt�,స ంXt� 
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ఉం��.జనం Uం�} Uం�}\ 9� n J}U �షయ	} U�ంP 

చ�~t� ఉం��. ఈ అనవసర �సంగ	} ఆ����క *రV	న6 

అవ§ధ	} కeOంP,మన]4 �క���» ప±"��-. అంx9త L±M ��P 

i�"e. సత�ం .క� సc©పం U�ంP, ; ¯cత �పంచం� కe� xఃఖం U�ంP 

��M U�ంP, þ`	 U�ంP ఆత�MÄహం U�ంP,Xవ� �వనం U�ంP,ఆ 

ఆత��gp�రం "ంXనL� U�ంP ఎల»� é �ధ6� *�»�Ø 

ఉంde. సతàంగ	 అం� ఎల»� é(ఎ� � �ø� �x) అ'వం± 

మ74´b} U�ంP,L� ��త �Kâల U�ంP *�»�Ø మన]4 

సతàంగ	� ఉంP. అ�� Mసàంగతcం అb¸ంX. 

31) ఉ�É4�\ వ�వహ�ంÂe:- 

�Âర �ధన	} అ%వృXÞ jంXన 3± �లం� ��§£ ఎ ) సంఘటన} 

జ�U¸ఉండటం మన6 Ï}]�ంX. �ధ6� ఎx±L� $ధ6 

స ంXం�ట� త�  �x ఆ సంఘటనల6 *న�కం\ వ�ధ jంX,కలత jంX 

మన] .క� Mశ~లత jX� అ�ం�� U� ��డx. 

అ'వం± సమయం� మనం 9య తOంX ఏ� �న�� ఈ సరc �పంÂM) 

Mయ0t�,పరye]��న) ఆ భగవం¸�M శర� "ంX, అM)ం±M ఆయన� 

వXe �re. భగవYVత� ఈ ´వం ‘ఉ�Éనత’ అM వ�¥ంÂ�. 

అస} మన] 9ø ఊహల� ఒక� �తం �d çరబÞ	� Lస�LM� sx. 

ఊహల .క� భయం 9త  *నb� బంðంపబ� $ధ ప�¸J)�.ఈ 
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సp�M) 5b ÄÅంÂలం� ఉ�Éనం\ ఉంde. మన] �డల 5b 

ఉ�Éనం\ ఉం� �M �´వం అంp తOV ఉం'ంX. అ�� 5b �MM 

జ-ంచdM� ïలb¸ంX. 

5 çర$ÞM) అ4భ�ం9ట�� సరcదcం దc	} �M� ఉం�-. �బ±" 

ఆr దcం�c4´L} కeOన�డl» L± U�ంP, L± ఫలం U�ంP 

ఆ�Pంచ6ంd ఈశcsర ణáX¶î� కర� 9యమం'J)�. అY ఉ�Éనత. 

ఈశc¬చ~ ��ర· అ5) జ�Up-. ఇంx� ఆ�Pంచవల�నX ఏ� �x 

అM ఊరక M0త� *�ం\ 9ø� 56 ”ఉ�Éన áXÞ “      అలL' అb¸ంX.  

�ధJపంచక	—File:102 

5 వ H»క	 

32) ఏ�ంత	� ]ఖ	\ ��ంÂe:- 

°ండవ L� �6ంd ఉం�ట'వం± ���M ‘ఏ�ంతం’ అం��. అX ఎక�డ 

ఉం'ంX? 5 హృదయ��న	�, 5 సc©పvwన	�  ఉం'ంX. ఆ 

సc©పvwన ���� Mలబ� ఉండమM j�¸J)�. 

భగవం¸M ��న	� మన]M ��ంత	\ ఉం�^Le. ��న	�  

సc©పvwన ���� ఉంde. 

స*� Mష �: సc©పvwన ���� ఎవz. ఉం�§ L� పర*త�. పర*త� 

vwన ���� 9�^�M� 9øX స*ð Mష �.  ��త ��wల-న �ధ6} 
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ఆp�4ë�M ఆ�రం 9]µM p	 "ంXన ఆత��gp�ర ���� 

ఉం�,పర*త� ���M "ంద�M� 9øX, p1 పర*p� �� �దM ÏeÃX 

స*ð ���. ఇక�డ Âl �´న �షrM) �వ�]�J)�. 

సరcL�Ë అ-న పర*త�4 అంత�  ద�{ంÂe. 

�పల బయట అ3 వ�½" అక�డ �x. �6ంd,ఉన) ఆp�4భవ సc©ప	÷3  

p4 �6ంd ఉంde.వ�½" అ3 L� ��, సమ½" ´వన�3 అనంత �శcం 

L�ËంP ఉన) ´వన M}�µ3 �యత)ం 9re. అl పర*త� �gp�రం 

"ంద�M� �వల�న �ధన\ �MM Écక�ంÂe. 

ఈ దృశ�*న�పంచం అంp పర*త� యంx ఆ§Ëంచబ�నX అM 

ÄÅంÂe. 

ఇ�� దృV దృశ� ��క ప�ð� *�»�¸J)�. ఇప ± వర� J}U 

��క	ల4 ã�� 9�న �ధ6� ఇ�� దృV దృశ� ��క ప�ð�� వÂ~�. 

1) Mp�Mత�వ]���క	. 2) ఆp�Jత���క	 3) సదసXc�క	 4) 

�ర��రణ��క	. 

ఈ �ధనపంచకం *నb� ఈ అ-x ��-ల� ఉన) ���M) 

�ðంచ�M� ఇవcబ�నX.�M ల`aం ఇ�. �బ±" ఇ�� *�»� �ధ6� 

దృV దృశ� ��క ��-� ఉJ)�. ఈ దృశ�*న�పంచమంp, 

అనంత�శcమ3 �పంచమంp �d పర*త�E ఆ�రప�ం��M Lస�వం 
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�x. అM దృశ�	4 Mర�ంచ కe� ��-� ఉంX . ఈ ���� దృV *�· 

0OeంX. ఆ దృV ��� Ã¬ పర*త�.ఆ దృV ���� ఎవz. ఉJ)§ L�� 

వ�½",సమ½" aధ	} �M, ��శc�} �M, ఆత� �హ�} �M, �వ �హ�} 

�M �� �కృ� ��¤}\ �M ఈ �ధం\ Xc�±� సంబంðంP ఉన) 

ఏరక#న అ4ë� అ4భL}, దర{న	}�M ఉండb. �వలం దృV \3 

ఉం��. అlం± దృV ���M �ðంచమM j��J)�. ఇ�» ఇదంp సమ½" 

�ద *�»�¸J)�. 

వర�*నం� ధర�	4 ఆచ�ంP గతం� 9�న కర�ల .క� �´వ	 4ం� 

బయట పde:- 

మm� FంX ��-� j�¸J)�. శ¢రం 0O� ఉంX క�! శ¢రం 

çరబÞవ�¸� పM9t�3 ఉం'ంX, అM అl ఉÃÛంP, ఉ�Éన ´వం� 

కర�ఫlM) ఆÃÛంపక కర� బంధం4ం� 	6�å ��t� bం��. 

 

 

ఈ vwన	4  సంyXంP  భ�ష�¸�� జ�� కర�బంధ	 4ం�,(ఆ\0) 

��దల "ం�e:-  

ఎ�å. కర�బంధ	 4ం� �	6�� అr�� అ�� ఆ\0 అ3X 

�6ంd Ì-ంX. ఆ ఆ\0 ఎl ఏర �¸ంÇ Ïe� ఏర డ6ంd 9���. 
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గతం�M కర�ఫల	ల4 అ4భ�ంP న¦ంప 9]^Le:- 

శ¢రం,çణం,మన] çరబÞం అ4భ�t� ఉం�-. çరబÞం ఖ�~ అbØ3 

ఉం'ంX. మరల µత� సం��s},µత� Lసన},µత� 

ఆశ},ఆస6�},ఆశr} ఇlం± జగ¸�6 సంబంðంPన� ఏ� �6ంd 

ఆ\0 ఏర డ6ంd 9]^Le. �7�4భవం9త సమ½" అ-న సంPpM) 

Ì�'"µ3 �యత)ం ఉం'ంX. �7�4భవం� సంPతం దగÞ# �� 

కర�ల బం�M� jంXన ఫlM) MK{షం\  

Ì�'"µ3 �వల vwJM) "ం�e. అl �వల vwనం� ఉంde. 

�7�త�J ���M "ంX 34 �హ�సc©��M అ3 ´వం� ��ంÂe:- 

�7�త�J��� అం� 34 �హ�సc©ప	4 అ3 �7�4భవ ���� ఉం� 

అ4భ�t� ల`aం పర*త�4 i'"µM ఉం��.  

33)ఏ�ంతం� ]ఖం\ ��ంÂe.p9క�� ఉన) ���, ఏ దcందc	} �M 

���,స¬c  సరcò L�ËంPM¢హ# .... 

ఏ�ంతం అం� ��కం\ జనం� సంబంధం �6ంd ఒంట�\ Mవ�ంచడం 

\M,ఎవ© �M Mరöన ��శం� ��ంచడం\M �x. LÂ�రÞం\ 

�x,�వ´వం� �దM j�¸J)�.అl ఒంట�\ ఉన) 5 మన]�M 

ఆ�చన},vwప�},ఉ³క	} ¸44} వt�3 ఉం�-.అ� 5 మన] 

�ద ప� þభpàM) సృ½"��-. 56 మన] 0Oe ఉం� 5 మ ప�ð� ఉన)� 
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అ5) వt�3 ఉం�-. అంx� ఎవzJస¬ �వ´వం� ఉం� ��నం 9�J 

ఇl మన]�� బయట6 వt�3 ఉం�-.  

°ండవX �M ఏక	,అXcÆయ	 అ-న 5�M ఆత�4 ఏ�Äత� ��న	 

9యడ· ��న	 అb¸ంX. 

�బ±" పర*త� ���� Mలబడటం ^స	 9ø �ధన, �హ�అ4 ´వ	�, 

�7�4భవ ���� Mలబ� ఉం� పర*త�4 �gత��ంప 9]µ3 ��� Ã¬ 

‘ఏ�ంత	’. 

ఏ�ంత	 అం� సంసlత ´ష� ఏకం =ఒ� ఒక�±-అం� అనం¸�\ 

ఉండటం.అM) ప�0¸� Ì- ఒ� ఒక��\ ఉండటం. 

అంతం=ప�0¸ల� ఉJ)�. Pవ�¨న ల`aం. 

��న సమయ	� 5 మన]à ఏ�Ä ���� ఉం� మన] Mశ~ల# �ం�M 

"ంx¸ంX. �ంత· ఆనందం. క4క సహజ	\ మన] �7�నంద	4 

అ4భ�]�ంX. 

అనంత#న,ఒక�±\ ఉన) “అహం �హ���” ��� 56 Ïe�న�� ఆ �7�నందం 

మన] అ4భ�]�ంX. అ� సP~�నందం. 

34)భగవం¸M ��నం� మన]4 �ం�ంప 9]^Le. ఎల»� é �మ	 

^�కల� �షయ వ]�bల µర6 బయ± �షయ	ల� ప�U} i±" L± 

వల» కeOన ఉ³క	},ఆ�చనల� మన] తన శ��M ^� ¸ంX. 
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�7��ర వృ��M ఒక�� Écక�ంP. ఇlం±� ఉండb. మన] �7��ర 

వృ��� ��ర#. ఇం�0 ఉండb. �పంచ	 �� mళ��డx.ఈ �ధ	\ 

�షయ వ]�bల �� ప�U} i±"న మన]4 Mశ~లనêన�~ �ం�ంప 

9re. �ం�ంప 9యటం అం� �7��ర వృ��� ��శ i�"e. అ�»ం± 

మన] Mశ~ల# ఏ�Äత jంX, ��6దనం కeO ��నం 9యకలx. 

�ం�ంPన మన] Mజం\ సc©ప��నం� ఉం'ంX. సc©ప ��నం అం� 

5�¨ ఉJ)q అX. 5b �హ�	�. అం� �7��ర వృ��� Mలబ� 

ఉం�b.అ�� ఇక ప�U} ఉండb.�7��ర వృ�� అం� సరc L�పక వృ��. 

®4 �హ�	4 అM MలబడగeO ఉండటం.  

మన] ఎంత ·ర6 �ం�M "ంX. అంత\ సc©ప ��నం జ�UØ 

ఉం'ంX. �బ±" �.�కం\ ��నం 9యడం �x.మన] �M�ద అ-. 

Mర¥యం\ MeP ఉం'ంÇ ఆ రక#న ��నం అక�డ ఉం'ంX. మన] 

ఎంత\ �ం�ంP. అంత\ సc©ప ��నం సహజం\ ఉం'ంX. మన] 

0Oe ఉం� సహజం అవx. మన]4 ప�ష��ంÂe. మనసà3 �M� Jమ 

©y} �6ంd ÌLe. అ�� 9ø� సc©ప ��నం. 

మనస3X ఉన)X అ3 దృ½" ఉన)ంత వర6 ఎప ±� ��నం సc©ప ��నం �x. 

సంãర¥ �ం�M "ంX Mశ~లం\ ఉన) మన] మనø �x. అక�డ ఉన)X 

మన] �M అమనస�  ���.అX పర*త� ���.ఏ �ధ#న చలన	} అక�డ 

ఉండb.�బ±" �7�4భవం అ3X అమనస� ���� *�· 
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ఉం'ంX.�7�4భవ ���4ం� పర*త� �gp�రం "ం� సమర�త 

ఏర �¸ంX. 

ఇక ఇక�డ dతన�ం ఒక�� ప�ణ0t� ఉం'ంX. ఇం0rల �స�� �x.    

35) సరc L�Ë అ-న పర*త� సc©ప	4 ద�{ంP అ4భLM� 

Ï�~^Le. ఇ�� అతM దృ½" అంp �d అనంత �శcం .క� సృ½" ఎl 

ఆ�రT�Z �ంX, ఎl Ì½ంపబ��ంX, మరల ఎl �§�నం జ�U�ంX 

అ3 �షrల �ద ఉంX. 

�శc �ర��*M) అవ\హన 9]µ3 శ�� �7�4భవం� క}U¸ంX. ఆ 

అం�ల4 Ï}]^�M� �వe�నX పర*త� �gp�ర	. �Mవల» 

పంచశ6�},  పంచ �హ�}, పంచ Fయ}, ఆ�sTవ �§�J} Ï}��-, 

ßధపడp-. అ�� అత� అ'వం± Æu vwన పదÞ�� *�,పర*త� 

�gp�ర· ల`aం\ i'"6ం��. అl ఆ పర*త� �gp�ర ���� mn» 

p4 �7�4భవం� ఉJ)న3  (´వం�d �6ంd ఉం��) ���M �d 

తన4 p4 ^� p�. 

34 dతJ�M) అM అప ± వర� అ46ం��. ఆ పర*త� �gp�రం 

"ం�టప ±� ఆ dతన�ం పర*త�� లయం అ-ంX. ఉన)X పర*త�« 

అ3 ��ర#న ���� Mలబ� Ìr�. ఇక ఇ� � ఆత�,�హ�	 

సృ½",�నఃసృ½", పంచ శ6�},పంచ ëp}, అవ�క�ం, మహ¸�, vwత,  

�ట]��, పం2కరణ} అ5) Ì-న�. అM)ం±5 Mర�ంP �వల	 
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పర*p�వ¦ష"ం\ ఉJ)�. ఉన)X పర*త�« అ3 ఒక Mర¥యం� ఉం� 

తన4 p4 Mర�ం�6J)�. ఈ�ధం\ ఉన) ఒ� ఒక పర*త� 

సc©ప	4 �gత��ం�µM సరcL�Ë,అ�J¦ అ-న పర*త�4 

అంత� hde. 

అlం± ప�úమ	 �ML�,అ�J¦ అ-న పర*త� ���� ఉన)�� 

�కృ� �´వం, సృ½" �´వం, సంకల  �´వం, �న� �´వం, ఏ �´వ	న6 

�4\క, �lM)�d అðగ0ంPన ���� ఆపర*త� �lÆత ���� 

Mలబ� ఉం��.  

�వల	 ఆత� �gp�ర	 వలన �Nజన	 �x. ��రణం\ 

�ధ6లంద�� çధ0క దశల� ఆత� �gp�ర vwనం "ందM� 	�� �x 

అM jy��. �ధ6} ఈజన�6 ఇX "ంX. కడ.�న�» అM అ46ం��. 

�5 ఆ����క �ద� ఆత��gp�రvwనం� çరంభమb¸ంX. �హ� �ద� 

ఇక�� çరంభమb¸ంX. ఆp�4భవం,�7�4భవం ఇl �మ	\ 

�UØ dతన�· �న'వం± dతన� రÅత ���,అనంత �శc రహత 

���,Msవరణ ��� అ5) Mర�ంచబ� �వల	 పర*త� *�· ఉJ)డ3 

అ4భవ	 "ంXన�� *�· అX þ`	\ Mర¥-ంచబ�¸ంX. 

అlం± Xశ\ �rణం 9øట'వం± ఉత�మ ¦¤��వz. ఉం�§ L�� 

dతన�ం .క� ఆద�ంత	} Ïeø�, అX �M ����� *�p�. �M^సం 

9ø �యత)ం� ´గ· êద5» 9øవ5). అ� అ5) Pత� JXÞ� 
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ఉపNO��-. Pత� JXÞ అ3X �వ ´LM� jంXనX. అl 

ఆత��gp�ర	4ం� çరంభ# పర*త� .క� Mర¥యం Ïeయడం� 

	U]�ంX. 

ఆత� �gp�రం "ంXన తscత Jమ©yత�క#న దృశ� �పంÂM) 

h]�న)ప ±�  సscత�´వం� hde. అంత� 33 ఉJ)4, అ5) Jయం� 

క}U¸న)� అ3 అ4భవం కలగటం �cs J� �పంచం ఉంX, �పంచం� 

34 అంత� L�ËంP ఉJ)4 అ3 ఏ�p�4భవం Ï�~^Le. అlం± 

Mర¥యం "ంXన L¬ ఆp�4భవం �ðంPనL�. L�� ఈ దర{నం �cs 

అంత� �హ�మయ	\ �]�ంX. ఇlం± దృ½"� ఆ దర{న �´వం ఉంde. 

ఈ ఇం0rÆత దర{న �´LM) కeV ఉన) L�� అనంత సృ½" రహస�ం 

Ï}]�ంX. L� కర� చ�ం 9త బంY} అవ�.ఎవz. కర�6 బంY}�§ 

L� �7�4భవ����� �rÝ���. 

కర�9త �´�త#నL� ఎప ±� కర� బంధం 4ం� ��దల "ంద�, 

�7�4భLM) "ంద��. J}U మ7L��ల4 అ4భవం\ Ï}]^eVన 

L�� కs�4భవం 4ం� 	6�Èp�. ఈ �7�4భవం "ంXన L� 

�వ4�6�}. L� �Î�ëత  ���� అం��. కs�4భవం L�3� 

9యvలx.�బ±" అlం± �7�4భLM) �ðంÂe. 

36) ఈ దృశ�*న �పంచమంp పర*త��ద ఆ§Ëంచబ�ంX అM 

ÄÅంÂe :- 
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ఈ �7�4భLM) ఆ�రం\ 9]µM,ఈ అనంత సృ½" పర*త��ద 

ఆ§Ëంచబ�ం� �5 Lస�వం\ �3�x. ఉన)X పర*త� ఒక�� అ3 

Mర¥rM) Mశ{బÞం\ అం¢క�ంP సరc దcందc రÅతం\ ఉన)�� ఆ Mర¥rM) 

"ంxp�. �ర�	ల5) �రణం .క� బ�©ప	�. ఈ ప�0త 

�పంచం� శ¢ర మ9 áx¶ల3 ప�కర	}. �షయ వ]�b} ఉ³క	}, 

ఆ�చన} Mత�ం *�Ø ఉన) అ4భవ �పంచ	. ఇవ5) ఆత�E 

ఆ§Ëంచబ�న�. �వ´LM) Mర�ంచdM� మn� L± U�ంP U�� 

9]�J)�. ఇదంp �M� అM °ప y'� Mర¥యం ఎవz. 9యక}Up§ 

L� *�· పMµ��� అM já¸J)�.  

 

ఇ� అM) y	.క� ���, "డb�క, పడగవం±� ò��ద 

ఆ§Ëంచబ�న'»\ ఆ§Ëంచబ� న�. ఈ అనంత�పంచం ర� öసర �ం�వ� 

ఉన)'» కMË]�ంX. అం. �M Lస�LM� �3 �x. ఆ సర ం ఉన)దM 

అM ంPనంత వర6 �M .క� �Kâ} M4) ఆక�jt�3 ఉం�-. �Mద3 

Mర¥యం� ఉం� �MX �క3 Ì-ంX. ఉన)X పర*త�« అ3 Mర¥యం 

ఎ�å. Ïe]ంÇ, అ�� �MX �క3 Ì¸ంX. అల},4రగ},¸ంపర} 

అ5) స	/ం కం� �� �న'»\, ��క �పంచం� అ5) JదÞ dతన�ం .క� 

వ�క� ©ప	�. 
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అనంత �శcం �d ¨వం .క� �ë. క�! ఆ పర*త� .క� �ë�\ ఈ 

�పంÂM) h���. ఆ �ë� పర*త� �6ంd s�x క�! �5 �ë� 

Ö±" ç�న�p ఇవc6ంd పర*త� *�· ఉన)L�. సరc �ల	లయంx 

పర*త� *�· ఉన)L� అM Mర¥యం� ఉం� �ë¸ల4 Mర�ం9���. 

 

ఈ �పంచ	�M వ]�b}, �షr},వ�6�} అ5) Jద¶ dతన� సc©ప#న 

ఆత��ద కe ంచబ�న� :- 

°ం� °ం�\ కనప�¸న)వ5) ఆr ��¸ల� ఆr మన]9త 

కe ంచబ�న� అM Ï}]µM ï±M Mర�ం9���. సcసc©ప#న ఆత� 

.క� vwనం �కÌవడం వల» ఇM) ©y}\ �sపం "ంX మన]6  

అ3క	} అ5) ఆ �sప శ�� �´వం వల»3 కe\-.�బ±" ఆ �sప శ��M 

Mర�ంÂe. ఆత�E ఆ§Ëంచబ�న ; ¯cత �పంచం 0ధ� అM ÄÅంPన�� 

మన] �ంత ప�¸ంX. �MX �క3 Ì¸ంX అ3 t�ం ��రం *r 

0�� అ3� °ంé �d4 వ�½" సమ½" aదం� ఉన) అvwన	, అ�ద� ఈ 

°ం� �d �M� అ3ట'వం± సత�ం [చరం అLce. 

37) వర�*నం�ధర�	4 ఆచ�ం�టవలన గత జన�	� 9�న కర� 

�´వ	 4ం� �	�� క}U¸ంX. “ధ§� ర`� రÛతః “ 
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అ3 t�ం ఎంx6 j��J)రం�  మ L��య	ల� ఎవ� ధర�	4 

ïడ6ంd ఉం�§ L� �ద కర� �´�తం �x. క4క L� కర� �´వం 

4ం� 	6�� సహజం\ ఉం��.  

గ�ంPన �లం మనవశం� �x. వర�*నం� *�	 కర�లJÂ�t� 

ఉం�	. గత �లం� సzన Mర¥య	 Æ]µనక అ3కyపకర�} 

j�ఉండవ�~. 

yప	 అం� ఆత� ధs�M� వ��¬కం\ 9øదంp yప	. �బ±" ఆత� 

ధర�ం� Mలబ� ఎ�å. 9��q అ� డX అంp Ì¸ంX. 

గత జన� కర� ఫeత	4 ఇ�� అ4భ�]�J)	. �5 ఈ ప����M 

�Â�ం9ంx6 ఒక ఉyయం ఉంX. �]�తం ధర� పదÞ�� ధర�బదÞ#న కర�} 

9� L± �´వ	4 తOVం�^నవ�~4. ఆత� ధర�ం� Mలబ� 9ø� అl 

ïÈ¸ంX. ఆ కర� �´వం 5�ద �6ంd ఉం'ంX. ఉyసన}, çరÞన}, 

ãజ}, ���ధ�యన	, తప]à, ��న	 వం± L± వలన మన	 గత 

�ల	� Mరc��ంPన కర�ల వలన కeOన ఫeత �´వ	న6 �4 �6ంd 

తË ం�µM స�మ#న *రV	� m`�l 9]µనవ�~4.  

5b ఆత� ధర�ం� Mలబ� ఉం� ఈ �ధJల5) 9�నట»-. సcసc©పvwన	 

వ]�ంX.సcసc©పvwన �´వం వలన ఆ కర� �´వం 5 �ద పడ6ంd 

ఉం�b. 
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38) vwన*రVం �cs భ�ష�¸�� జ�� కర�ఫల	ల6 �రం\ ఉంde, 

గత	� మనం �డM'"µన) కర�ఫల	 4ం� (సంPత	 4ం�) ప�పకcత 

"ంXన కర� ఫల	} అం� ఈ జన�� అ4భ�ంచdM� �దÞం\ ఉన) కర� 

ఫల	} çరబÞకర�} అbp-. మనం భ�ష�¸�� 9¬ కర�ఫల	ల4 

ఆ\0 కర�} అం��. అం� మn� ఇక�డ సమ½"� j�¸J)�. ఇప ±�� 

వ�½"� jy �.vwన	 వÂ~క ఏం 9re? ఆ vwJO)� అM) కర�ల.క� 

vజ	} Kష	 �6ంd దగÞం అ«�ట'»\ “vwJO) దగÞ కs�úం “ అ3 

tòM) అనస�ంP సరcకర�} సం��s} రx¶ అ«�ట'»\ ��ంÂe. 

సంPతం� µంత ´గ	 çరబÞ కర�\ వ]�ంX. YMM అ4భవ�ం9ట�� 

ఆ\0\ అb¸ంX.YM� 0OeనX సంPత	� క}]�ంX.ఈ కర� 

tòM) అధ�యన	 9�,అర�	 9]µM vwన	� సంPతం� స7 

ఎవz. Ì�'"µం�§ L�� þgM) "ంxp�.  

���ధ�యన	 9యట	 వలన Mరంతర ��J´�స	 వలన vwన	4 

"ంX అహం�ర´వ	4 ã��\ లయం  9ø� ð�త	� మన6 క}U 

]ఖxః×4భవ	న6 అసంగం\, ��´వ	� ఉండట	 

�ధ�ప�¸ంX.                              

“34, 34” అ3�M) Mర�ంచడం 3�~^Le. 34 �ÛM, 34 �ÛM, అM 

Mలబ� ఉం�, ఎM) వP~J అM)ం±M Mర�t� వ9~ø� �వల �Û Pవర6 
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0U}¸ంX. ఆ �వల �s �హ�	 అM Ï}]�ంX. �హ�మ3 ���� Mలబ� 

ఉన)�� ఇవ5) Mర�ంచdM� ï}అb¸ంX. 

ఈ ఆత� vwన	 వలన 34 9]�J)4,34 అ4భ�]�J)4 అ4 ´వ	} 

oలOÌp-. 34 ´�ం9L�M,34 ఆ�Pం9L�M అ3 �వ ´వం 

అంp oలOÌ¸ంX. కర��తc ¹క��pcల4 Mర�ంÂe. 34 �ÛM 

అ3టప ±� ఈ ఆ�చన}, ´L} �6ంd Ìp-.YM పర�వ�న	\ 

5b �వ ´వ	 �క అసంగం\ ఉం�ట సంభ�]�ంX. �బ±" �� �ధన 

�cs ఆ\0 కర�4 Ì�'"^వ�~. 

39) గత జన�	ల వలన ఏర �న çరబÞ కర�ల4 అ4భ�ంP అంతం 

9]^Le:- 

ఆత� ధర�	� Mలబ� ఉం� çప� కర�} అ4భ�t� ��ంÂe.అ�� 5 �ద 

çరబÞ కర�ల వల» ఏర � ]ఖxః×ల �´వం �6ంd ఉం'ంX.గత కర�ఫల	 

అ4భ�ంచdM� వP~న�� ఆ ఫల	4 çరబÞ	 అం�ం.L±M ఎం� 

ఓ� �, అణ6వ� అ4భ�ంP Æరవల�న�. ఓ� �, అణ6వ� 

అ4భ�ంÂలం� ఏ Uణం� ఉంde. సతcం� ఉంde. UúÆతం\ 

ఉంde. 

అక�డ UúÆతం� ఎ� � Mలబదp§ అ� � �Û� అbpb.అ� � 

Uణ�rMక �Û\ Mలబడ�M� అవ�శం ఉం'ంX. Uణ�rM� 
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అవ���rM� ఎవz. �Û\ Mలబ�ఉJ)§  L�� çరబÞ	4 �ధన\ 

*�~µM vwJM) "ందక}Up�. 

çరబÞ	 �}» 4ం� ��Pన $ణం వం±X.�బ±" m4క6 Æ]^టం 

6దరx:- 

శ¢ర	 వ9~�ంX క�! L±M ఏం 9యగలం? అ4భ�ంP 

`-ంప9]^Le. అం� ‘5b’ �6ంd ఉం� అ� `యం  అbp-. 5bం� 

9ø� అ� ఎప ±� ఉం�-. అ4భ�ం9ట�� 34 9యటం �ద3 కర��తc 

¹క��తc	} �6ంd ఉంde అ�� అ� `యం అbp-.�కÌ. 

0U}~µం�b. 

L±� ఎx� jప 6ంd �నం�,సహనం�, Ñర�ం� 

అ4భ�ంచవల�ం�.L±M ఎl తË ం�^Le అM hడ6ంd,�M� అన� 

�రú} mత6�ంd,సరc�రణ�శcరం అM ఈశcర ��దం\ ´�ంP �MM 

సం�షం\,సహన	�,�ధన\ త�ంచdM� *రVం\ ´�ంP Xవ�#న 

���÷ అ4భ�ంచడం 3�~^Le. 34 అ3 Jమ©y}, �వ´వం ��నం� 

¨LM) అక�డ i'"µM, ఆ ¨ï���� ఉం� అ4భ�ంచడ	 3�~^Le. 

మనం అ4భ�]�న) ]ఖxః×లM) మన4 భగవం¸�� 9�~^నdM� 

ఆయన మన�]��న) అవ�శం\ hde :- 
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�ధJ *రVం\ hde. ]ఖxః×ల�� �´�తం �6ంd 

h]^Le.మన	 $ధలన4భ�]�న)�� L±M ML�9ంx6 �x�� 

ఇ]�న) *�ల వం±� ఈ x×4´వమM Ï}]^Le.y�M) ఈ 

©పం� Æ]^Le.  

40) అహం �7�É� అ3 $వం� ��ంÂe. Mరంతsయం\ 34 

�హ�సc©�డ4 అ3సc©పvwనం� �7��ర వృ��� �7�4భవ	� 

��ంÂe.  

సcసc©ప#న �gp�ర	 "ంXన తscత 		æb ఏ dతన�	 తన� 

��¦]�న)Ç అ� dతన�	 Jమ©y}\ ఈ జగ¸� అంత� L�ËంP 

ఉJ)డM Ï}]6ం��. అ�� ఈ �ధ6� ఏ# Ìr�? 

ఎ�å. సc©పvwJM) "ం�� అ�� అంత� p® ఉJ)నM,తన�3 

అM) ఉJ)యM అ4భLM) "ంxp�. p® �హ�మ3 ��త�జwతc ���M 

"ంX,dతన�ం అంp  తన 4ం� L�Ë]�న)దM సరcL�పక ���M) U��ంP, 

ఆ సరcL�పక ��శం p3 అ- ఉJ)న3 ���� Mలబ� Ìp�. �వల 

��శం\ Mలబ� Ìp�. ఆ �వల ��శ· �హ�	. �హ�	\ ఎవz. 

Mలబ� Ì- ఉJ)§ L�� అనంత సృ½" .క� రహస�మంp Ïe�Ì¸ంX. 

�7�ండ పం2కరణం� ¹X]��న) సమస� ¨ï ´వన �M Xవ� రహ��ల5) 

¹దపడp-. 
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ఆ Xవ�తcమంp �d కరతlమలకం\ ఉం'ంX. °ప y'� ఏ �వp 

శ��J �ðం9 సమరÞత L�� ఉం'ంX.�M “34” అ3 ´వం Mర�t�,ఏ 

�వp శ��M �MNOంచ6ంd ఉం�3 తన4 p4 Mర�ం�µం�3 

�7�4భLM) "ంxp�. p4 0Oe ఉన)ంత వర6 �7�4భLM) 

"ంద��.  

అM) �వsJల� సc��శ#న Pతày©ప	 అ3క Jమ©ప	ల� 

వ�క�మb�ంద3 vwనం �M� vగృత మbp�. 

Jమ©పత�క#న �పంÂM),తన4,జగU ��శc�ల3 �±� ఉన) 

సమస�	4 Pత I�శం అ3 సరcL�పక ��శం� లయం అ- Ìp-.ఆ 

లయం అ-Ì-న ���3 ద�{t� ఉJ)�. 

పర*త� dతన�ం �M� ·÷�న)�� అ�J¦, పర*త� అ-న �శcత#న 

తన ����M� ·÷�న)�» అb¸ంX.                         

ఈ PU ��శ	 అంp �వల “సU “ అ-న పర*త� 4ం� వ�క�#ంద3 

సp�M) ÄÅంPన�� ఆ సU \   ఉం�Ìp�.     

అ�� “PU” \ �d ��. ఆ ��శం �d �M� అb¸ంX. అ'వం± 

సరcL�పక �శc ఆరంభ ����� 9�Ìp�. ఆద�ంత	} ఉన) అనంత 

��cMకం� 	ంx ఉన)'వం± పర*త� ���M Ï}]^గ}Up�. 
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ఈ�ధ	\ అ��ర	, �శcత	,�lÆత	 అ-న సcసc©ప	 �M� 

·÷�ం��. 

అ�� ఏ *©  �న'వం± బయ} ���M Ï}]µం��.బయ} ���M 

Ï}]µన) తscత �లం 9త �´�తం �6ంd అం� 

��ర	,ప�úమ	 �M L�\ ఉం�Ìp�. 

గత �లం� xఃఖëఇష"#న బంధన	� P6�µM 34 ద�à]�J)4,34 

´�]�J)4,34 �Â�]�J)4 అ3 ప�0త తతcం� కeOన �వ´వ	 

�శcత	\ అంతం 9యబ�¸ంX. 

దృశ�ం Ì-న�� �వ´వం Ì-ంX. దృV రÅతం అ-న�� 

�హ�´వం �d Ì-ంX.  

నx} స	/ం� కe�Ì- తమ సc©ప	4 ^� -న'»\,వడగం�» 

స	/	� ప� స	/· అ-Ì-న'»\ �వ´వ	 JదÞ dతన�	� 

లయ#Ì-న�� w*జMత#న “34” అ3 అహం�ర	 లయ# అంp 

పర�హ� సc©పం\ ఉం� Ì¸ంX. 

�వ4���వస� U�ంP �వ�]�J)�. అ3క ©y}\ �b}\ వ�క�మb¸న) 

సమస�	 �d4 భగవం¸M ��©y}\ సమస� సరc�b} ఆ 

�హ�	4ం� ఉత న)మb¸న)�\ ఎ�å. అ4భLM) "ంxp�,అ�� 

ఆ సమస�� అంx�3 లయం అ-Ì¸న)వ3 అ4భLM) "ంxp�. 
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అl ఎ�å. సృ½",���,లయ,ఆకర¥ల .క� అ4భవం\ �c4భవం "ంX 

Mర¥యం\ తన4 p4 �వ ´వం 4ం� Mర�ం�µం�� ఆ అ4భవం 

�వన	��4భవ	 అనబ�¸ంX. 34 �హ� ఉJ)4,అహం �హ��� అ4 

´వం vwM .క� కర�ల �cs,ఆ�చనల �cs వ�క�మb¸ంX. 

అప ±  వర6 అ3క	}\ వ�క�#న �వ ´వం� %న)ం\ 

కనప�¸న)దంp,ఈ �వ4���వస� వ9~టప ±� అతM .క� 

స¬cం0య	ల �cs, సంకల 	ల �cs అతM .క� Xవ�తcం 

వ�క�మb¸ంX. 

అతM .క� ఏ చర�ల 4ంåJ సc©పvwన· వ�క�మb¸ంX. p4 

�హ�మ3 ���M Mరంతsయం\,Mలకడ\ కeO ఉం��. 

ఈ ´వ	 అప§g4ë�� సంబంXంPం� �M,�పంచ	� 

�ద�{ంచdM� పM� వ9~ �c�శయం µర6 \M, ఆడంబర	 µర6\M 

9ø �J)ణ	 (�J�స	) �x.              

�కృ�� hÃ Pన)y± మÅమ},*� },9� },అష" �xÞల �cs 

9øట'వం±� ఈ �7�4´వం� ఉండb. 

L�� Ìe~న�� L� సమ�¶}\4, ï�(అ�hiL��) 

అసమ�¶}\4 కన �p�.అ�»M��ï ï� వద¶ ఉండb.�వల సc©ప vwనం 

తప  ఇతర·0 ï� దగVర కనపడx. 
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ఈ ´వ	 మత �ం��య	 �x:-    

అ3క మpల�M అ3క ఆÂర	} సం��య �Kâ}, ధs�ధర�	}-

ఇlం± L±� �7�4భవం� ఉన)L� బంY} ��. ï� “ సరcధs�� 

ప�త�జ� *·కం శరణం uజ” – అ3 tòM) *�· y±���.సరc�ల 

సscవస�ల� పర*త� యంx *�·  లయ#Ì- ఉం��,అం.. L�� 

0Oeన L±� పM�x. 

L�� ఈ �పంచ	�M సరcవ�వ7ర	ల �cs ��ధcM]�న) సcసc©ప 

���M Ïeయ9]�న)X అహం �హ��� అ3 మ7 Lక�ం. �బ±" ఈ సc©ప vwనం 

tPంPన,అహం �హ��� అ-న �7�4భవ���M ��ఒక� �ధ6� �d 

MలM'"^Le. 

ఆXశంక�ల9 ��yXంపబ�న ఈ అ-x H»క	ల� "ంxపరచబ�న 

నల	 �దJపద¶¸ల4 ఆ����క �ధ6� ఒక �మ పద¶�� �ధన 

9�న��, �ధ6� �ధన4 ã�� 9]6M �ధ� వ]�b 

�హ��gp�ర	4 "ంX p® �హ�	\ ఉం�Ìp�. 

�బ±" ఎవz. êట"êదట\(అప ±� þgస�� �ML�) �ధన చ¸ష"య 

సంప�� �cs êgస��� uvw]b\ ఉం�� అత� ఈ �ధJపంచ�M) 

Mత� ��తం� °ప y' �లం ఎడ�యక ఆ ల`aం� Mలబ� ఉన)ట»-. ఈ 

�7�4భవ ���M �d "ంxp�. 
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ఈ �ధJపంచకం ల`aం తప Mస�\ �ధ6లంద�� �7�4భవ ���M 

అంXంచడ·. 

ఆ �వ4���వస�4 ఇX అంX]�ంX ఆ �వ4���వస� �cs పర*త� 

�gp�ర	 �Xం9 ����� *�Ìp�.     

మంగళం మ7U  

ఓం తU సU  

ఓం �ం�ః �ం�ః �ం�ః 

�-  s�     


